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Menteri Perindustrian Fahmi Idris menerima kunjungan manajemen BlueScope
Steel tanggal 8 Mei 2008 di Departemen Perindustrian

“Strategi yang harus ditempuh adalah
KS harus menerapkan teknologi yang
tepat, dan moderen. Caranya dengan
menggandeng mitra strategis yang
sudah terbukti berpengalaman secara
internasional dalam industri besi baja”

P

embaca yang terhormat, Media Industri (MI) kini hadir dan
kali ini MI menyoroti persoalan industri besi baja nasional.
Dalam sebulan terakhir ini, hampir setiap hari berita
seputar rencana privatisasi PT Krakatau Steel (KS) selalu
mewarnai pemberitaan media massa. Betapa tidak, produsen besi
baja terbesar di negeri ini dilirik empat raksasa produsen besi baja
internasional.
Dilihat dari kacamata bisnis, lirikan produsen besi baja dunia itu
patut diacungi jempol buat KS. Hal ini bisa saja merupakan pertanda
bahwa industri besi baja nasional masih memiliki potensi dan
peluang berkembang lebih besar lagi. Namun, sungguh disayangkan
sambutan terhadap calon investor itu justru diwarnai perdebatan
yang seharusnya tak perlu. Toh, keempat calon investor itu masih
tahap melirik, tak ada salahnya terlebih dahulu mendengar tawaran
mereka. Apakah menguntungkan atau tidak.
Di dalam negeri, kebutuhan besi baja industri nasional
belakangan ini begitu tinggi. Namun, produksi industri besi baja
nasional belum mampu menutupi kebutuhan, akibatnya pintu impor
pun harus dibuka lebar-lebar. Setiap tahun, kebutuhan besi baja tak
kurang dari 6 juta ton, sementara industri besi baja yang ada baru
mampu memproduksi 4 juta ton per tahun. Dari angka produksi itu,
KS menyumbang 2,5 juta ton.
Tak heran bila Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris,
begitu prihatin melihat perkembangan KS. Untuk menggenjot
kinerjanya, menurut Fahmi, strategi yang harus ditempuh adalah
KS harus menerapkan teknologi yang tepat, baru, dan moderen.
Caranya dengan menggandeng mitra strategis yang sudah terbukti
berpengalaman secara internasional dalam industri besi baja.
Menperin berpendapat, tak ada salahnya mempersilakan
siapapun investor yang akan menggandeng KS. Namun dengan
catatan haruslah membawa teknologi yang mampu meningkatkan
produktivitas, serta memiliki jaringan pemasaran global. ”Saya kira,
kita semua harus duduk bersama dan berpikir secara jernih sehingga
tidak berprasangka negatif dulu. Yang penting, prosesnya ke depan
bersifat terbuka, sehingga bisa diawasi,” tegasnya.
Pembaca yang terhormat, dalam rubrik Kebijakan, MI juga
menyajikan imbauan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk
berhemat. Menurut Presiden, bangsa Indonesia adalah bangsa yang
boros energi, karenanya Presiden menghimbau jajaran instansi
pemerintah dan perkantoran swasta untuk melakukan langkahlangkah penghematan energi.
Selanjutnya, pada rubrik Ekonomi & Bisnis, kembali membuktikan
bahwa pasar Indonesia memang cukup menggiurkan. Setelah India,
kini giliran produsen sepeda motor asal Jerman. Sachs Germany
menggandeng PT Minerva Motor Indonesia. Selain itu, masih banyak
artikel lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Selamat membaca,
semoga bermanfaat.***
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Laporan Utama

Pemerintah terus berupaya membenahi dan memperkuat
industri baja nasional. Mengingat selama ini, produksi
baja di tanah air masih belum mampu mencukupi kebutuhan
nasional. Sehingga setiap tahun, Indonesia harus mengimpor
besi baja dari berbagai negara.
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Laporan Utama

Masuk Pasar : Gulungan besi baja siap dipasarkan

P

erusahaan besi baja nasional

industri besi baja nasional yang terintegrisasi

akhirnya direalisasikan April 2008, dimana

setiap

mampu

sudah ditabuh sejak dua tahun silam atau

KS dan PT

memproduksi 4 juta ton. Dari

tepatnya pada Maret 2006 oleh Wakil

perusahaan patungan PT Meratus Jaya Iron &

jumlah itu, PT Krakatau Steel

Presiden Muhamad Jusuf Kalla. Saat itu, Jusuf

Steel di Batulicin Kalsel. Pabrik pengolah bijih

(KS) menyumbang 2,5 juta ton. Adapun

Kalla yang membuka simposium mengenai

besi yang akan dibangun November 2008,

kebutuhan baja nasional mencapai 6 juta

Industri Besi Baja Indonesia, di Jakarta

baru akan berproduksi pada 2010 dengan

ton per tahun. Alhasil, untuk mencukupi

mengatakan perluasan kapasitas produksi

kapasitas 315.000 ton per tahun. Biaya

kebutuhan besi baja lokal, Indonesia harus

KS tidak hanya tertuju di kawasan Cilegon.

pembangunan pabrik ini US$60 juta.

mengimpornya

Namun ekspansi perluasan usaha harus

tahun

dari

hanya

berbagai

negara

sebanyak 2 juta ton per tahun.

Untuk

Aneka Tambang membentuk

memperkuat

nasional,

industri

pemerintah

pun

besi

dipindahkan ke lokasi baru di Kalimantan

baja

harus

Struktur industri besi baja di Indonesia

Selatan. Mengingat Kalsel amat kaya dengan

mempercepat peningkatan produksi besi

masih lemah dan belum terintegrasi. Hal itu

bahan baku bijih besi serta memiliki sumber

baja untuk mengantisipasi permintaan baja

tercermin dari bahan baku besi baja yaitu

daya batu bara dan gas. Wapres menilai

yang terus menanjak. Menteri Perindustrian

berupa bijih besi masih didatangkan dari luar

pengadaan bahan baku KS yang didatangkan

Fahmi Idris memproyeksikan permintaan

negeri. KS setiap tahun harus mendatangkan

dari Lampung dan Kalsel kurang memenuhi

baja di dalam negeri mencapai 10 juta ton

bijih besi berupa pellet dari Brazil dan Chile

aspek ekonomi.

pada 2013 seiring dengan meningkatnya

dengan volume sekitar dua juta ton. Padahal

Departemen Perindustrian pada 2005

pembangunan infrastruktur. ”Dalam enam

bila dilihat dari potensi bijih besi, Indonesia

telah meminta pelaku usaha industri agar

tahun ke depan (dari 2007) kebutuhan baja

memiliki potensi sumber bijih besi amat

segera membangun fasilitas pengolahan

nasional akan mendekati 10 juta ton,” kata

melimpah yaitu sebanyak 2-5 miliar ton.

bijih besi di Kalsel yang berkapasitas 2,5 juta

Fahmi.

Harga produksi yang dihasilkan industri

ton per tahun dengan investasi diperkirakan

Agar produksi besi baja lokal meningkat,

baja nasional, terutama KS dinilai sudah tidak

US$ 1 milyar. Dengan berdirinya industri

pemerintah pun tak segan mengundang

ekonomis lagi. Selain karena bahan bakunya

pengolahan bijih besi tersebut diharapkan

investor asing untuk membangun industri

masih diimpor, juga sumber daya untuk

akan dihemat devisa sebesar US$ 119 juta

baja di dalam negeri, terutama di daerah

memproduksi besi baja menggunakan gas

per tahun pada tahun 2008 dan meningkat

penghasil

yang harganya terus naik.

menjadi US$ 548 juta pada tahun 2013.

Kalimantan. Para investor asing seperti

Sebenarnya ’titah’ untuk membangun

Pembangunan pengolah bijih besi sendiri,

bahan

baku

baja

seperti

produsen baja dari India dan China dapat

No.2 - 2008 ● Media Industri

●

7

Laporan Utama

Pabrik baja: Suasana salah satu proses produksi baja

bermitra

mendirikan perusahaan baja

BUMN baja nasional, PT Krakatau Steel untuk

begitu, di masa datang kebutuhan plat

di dalam negeri, dengan memanfaatkan

meningkatkan produksi, serta membangun

untuk kendaraan juga akan semakin tinggi.

bahan baku lokal. Agar investor bersedia

pabrik baja hulu di Kalimantan Selatan.

”Pemerintah menilai masalah PT KS selama

mengembangkan

lokal,

Awalnya ada dua opsi untuk memperkuat

30 tahun ini adalah tingkat produktivitas

pemerintah

Depperin

baku

memasukkan

KS, yaitu menjual saham melalui penjualan

yang rendah, hanya memproduksi dua juta

industri baja yang menggunakan bahan

saham perdana (initial public offering-

setengah ton per tahun,” kata Fahmi. Selain

baku lokal mendapat insentif fiskal sesuai

IPO) atau penjualan ke mitra strategis.

itu, pemerintah juga melihat biaya produksi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun

Pemerintah lebih memilih opsi mencari

KS tinggi, karena masih mengimpor bahan

2007.

mitra strategis untuk mengembangkan KS.

baku dari luar. Sementara produsen baja

untuk mendukung

Menurut Menperin, opsi kemitraan strategis

dari Cina memakai bahan baku bijih besi dari

pengembangan industri baja nasional lebih

dalam privatisasi KS jauh lebih baik. Karena

Indonesia. Ini berarti teknologi yang dimiliki

pesat lagi, Depperin juga mengusulkan

kemitraan strategis akan mengoptimalisasi

KS belum mampu mengolah bahan baku

tata niaga ekspor bahan baku baja antara

kemampuan KS dalam memasok kebutuhan

bijih besi.

lain bijih besi, melalui penerapan pungutan

dan berbagai jenis baja di Indonesia. Saat

Melihat kondisi KS, demikian Fahmi,

ekspor atau bahkan pelarangan ekspor.

ini, KS hanya mampu menghasilkan 2,5 juta

strategi untuk meningkatkan produksi KS

”Saat ini (produsen baja) India telah masuk

ton. Sementara kebutuhan baja nasional

adalah

ke Kalimantan Tengah,” kata Fahmi. Fahmi

itu sekitar 6 juta ton per tahun. Artinya, ada

yang tepat, baru, dan moderen. Tentunya

mengharapkan dengan masuknya investasi

potensi pasar yang besar dan itu belum

agar

baru dan penambahan kapasitas produksi

dipenuhi.

dapat

Tidak

8

cq

bahan

hanya itu,

dengan

menerapkan

produktivitasnya
mengembangkan

teknologi

meningkat

dan

produk

yang

baja baik dari hulu dan hilir, maka kebutuhan

Selain itu, berbagai kebutuhan baja

dibutuhkan di Indonesia. Caranya dengan

baja nasional pada 2013 bisa terpenuhi dari

dan besi yang dibutuhkan industri di

menggandeng mitra strategis yang sudah

dalam negeri.

Indonesia tidak bisa dipasok KS. Seperti

terbukti berpengalaman secara internasional

plat untuk mobil masih diimpor dari luar

dalam industri besi baja. Penjualan ke mitra

Mitra Strategis Lebih Oke

negeri. Padahal volume penjualan otomotif

strategis lebih efisien karena produksi KS

Saat ini pemerintah telah mendorong

setiap tahun terus merambat naik. Dengan

bisa digenjot menjadi 8-10 juta ton pada

●
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STOK BAJA : Berbagai produk besi baja yang
dibutuhkan industri

2011. Bahkan dengan adanya investasi baru

ton. Karena itu, melihat laju konsumsi yang

tergantung kondisi pasar. Di samping

dan penambahan kapasitas produksi baja

begitu tinggi, maka peningkatan produksi

investasi di sektor indusiri baja, Mittal juga

baik dari hulu dan hilir, maka kebutuhan

KS dengan mengundang mitra strategis

menawarkan patungan dengan BUMN PT

baja nasional pada 2013 ditargetkan bisa

menjadi signifikan dan relevan.

Aneka Tambang Tbk untuk penambangan

terpenuhi dari dalam negeri.
Sebagai

gambaran,

Salah satu mitra strategis yang cukup

konsumsi

batu bara, bijih besi, nikel, dan mangan.

besi

agresif untuk mengembangkan KS adalah

Selain Mittal, ada tiga investor lagi yang

baja terus meningkat setiap tahun seiring

LakshmiMittalChiefExecutiveOfficerArcellor

berminat yaitu Essar, Bluescope, dan Tata

dengan perkembangan industri manufaktur,

Mittal Steel (AMS). Orang terkaya nomor

Steel. Keempat investor itu diberi peluang

elektronik, otomotif, galangan kapal, dan

empat di dunia dengan nilai kekayaan US$45

yang sama untuk bermitra strategis dengan

telekomunikasi. Pada tahun 2007, konsumsi

miliar versi majalah Forbes malah sudah

KS. Fahmi mempersilakan siapapun investor

besi baja naik 5%-8% dibandingkan tahun

bertemu dengan Presiden Susilo Bambang

yang akan menggandeng KS. ”Siapa pun

sebelumnya. Kenaikan konsumsi ini, juga

Yudhoyono di Kantor Kepresiden (10/4).

investor yang masuk mitra strategis KS

terus berlanjut pada tahun 2008 ini. Dimana

Menurut Fahmi yang ikut mendampingi

konsumsi baja nasional pada kuartal 1/2008

Presiden, Mittal mengajukan tiga rencana

meningkatkan

mencapai 816.742 ton atau melonjak 20,3%

investasi dengan nilai investasi sekitar US$5-

struktur biaya produksi, serta memiliki

dibandingkan

US$10 miliar. Pertama, Mittal menawarkan

jaringan pemasaran global. Pemerintah

dengan

konsumsi

pada

periode kuartal 1/2007 yaitu 678.981 ton.

haruslah membawa teknologi yang mampu
produktivitas,

menekan

kemitraaan strategis dengan KS untuk

menghendaki terbukanya lapangan kerja

Kamar Dagang dan Industri (Kadin)

memodernisasi dan mengoptimalisasi pabrik

lebih besar,” tegasnya.

Indonesia memproyeksikan tingkat konsumsi

baja KS. Selain itu, Mittal juga menyatakan

besi baja terus menanjak. Kadin memprediksi

keinginannya untuk berpatungan dengan KS

kosumsi besi baja tahun 2010 mencapai

guna membangun pabrik baja baru dekat KS

Depperin menyebutkan selama tahun

10,44 juta ton. Sedangkan produksi yang

di Cilegon, Banten dengan kapasitas 1 juta-

2007, diproyeksikan ada lima jenis produksi

dihasilkan oleh produsen lokal hanya 8,1

2,5 juta ton per tahun. Dan diproyeksikan

besi baja yang turun yaitu besi beton/profil

juta ton. Sehingga impor besi yang harus

pabrik baru itu bisa dikembangkan hingga

ringan, baja canai panas (hot rolled coils/HRC),

didatangkan ke tanah air mencapai 3,29 juta

berproduksi sampai 5-6 juta ton per tahun,

pelat baja, dan pipa lurus/spiral. Besarnya

Konsumsi Naik
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Laporan Utama
Pelat Timah Nusantara (Latinusa) juga naik
dari 83.500 ton (2006) menjadi 86.423 ton
(2007).
Secara keseluruhan, produksi besi pada
2008 ini mengalami kenaikan dimana pada
kuartal 1/2007 hanya memproduksi 628.290
ton, pada kuartal 1/2008 naik menjadi
747.962 ton. Sedangkan utilisasi produsen
baja juga meningkat pada kuartal 1/2008
menjadi 95,9% dari yang hanya 80,6%
pada saat yang sama tahun sebelumnya.
Sayangnya kenaikan produksi itu belum
media industri/dok

diimbangi dengan nilai ekspor dimana pada
kuartal 1/2008 ekspor baja 152.261 ton.
Angka ini mengalami penurunan dibanding
kuartal 1/2007, dimana ekspornya mencapai

BUTUH BAJA : Industri otomotif konsumsi baja.

215.063 ton.

penurunan produksi, tergantung dari jenis

2007

Pada akhirnya, langkah privatisasi KS yang

bajanya yang berkisar antara 0,06%-21,2%.

Penurunan volume produksi tersebut

ditempuh pemerintah akan menciptakan

Penurunan produksi kelima baja tersebut

dipicu oleh tidak beroperasinya sejumlah unit

industri baja nasional yang terintegrasi

pada gilirannya membuat impor baja naik

pengolahan HRC milik KS karena overhaul.

dari hulu ke hilir, menggunakan teknologi

dari US$3,74 miliar (2006) menjadi US$3,78

Overhaul

penurunan

moderen, serta mampu bersaing dengan

miliar (2007).

produksi HRC KS pada kuartal III/2007. Selain

pemain besi baja internasional. Produksi

Adapun yang mengalami penurunan

itu, serbuan produk-produk pipa murah

baja nasional juga akan mampu memenuhi

produksi adalah jenis HRC dimana pada

impor asal China yang masih berlangsung,

kebutuhan lokal dengan beragam jenis

2007 memproduksi 1,657 ton, turun 0,06%

membuat volume produksi pipa melorot,

produknya, serta mampu menempus pasar

dibanding 2006 yang memproduksi 1,658

secara signifikan.

global. Sehingga industri baja nasional yang

juta ton. Produksi besi beton juga turun

ini

menyebabkan

Sedangkan produksi besi baja yang naik
pada tahun 2007 adalah

slab baja yang

menjadi pendorong tumbuhnya industri

juta ton (2007), pipa lurus turun 21,2% dari

meningkat dari 1,29 juta ton (2006) menjadi

nasional. Tapi juga mampu menyediakan

779.181 ton (2006) menjadi hanya 642.832

1,34 juta ton. Peningkatan volume produksi

lapangan pekerjaan baru serta menghasilkan

ton (2007). Demikian juga dengan produksi

juga terjadi pada batang kawat baja naik

devisa negara.***

pelat baja yang melorot 14,5%, dari 835.493

dari 834.070 ton (2006) menjadi 919.562 ton

ton pada 2006 menjadi 729.673 ton pada

(2007). Dan produksi pelat kaleng dari PT

Pasar Baja Dalam Negeri (ton)
Keterangan

Kuartal I 2007

Kuartal I 2008

Produksi

628.290

747.962

Impor

265.754

221.042

Ekspor

215.063

152.261

Konsumsi

678.981

816.742

80,6%

95,9%

780.000

780.000

Utilisasi
Kapasitas
Sumber : Depperin
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merupakan industri strategis, tidak hanya

4,4% dari 1,821 juta ton (2006) menjadi 1,744
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Produksi Baja Nasional (ton)
Produk

2006

Baja batangan

453.290

485.020

Pelat baja

235.000

251.450

1.500.000

1.605.000

Baja slab

200.000

210.000

Baja canai panas

650.000

750.000

Billet

2007*

Sumber : Gabungan Asosiasi Produsen Besi dan Baja Indonesia (Gapbesi)

Laporan Utama

Mengoptimalkan

media industri/dok

Krakatau Steel

Menteri Perindustrian, Fahmi Idris

M

enteri Perindustrian Fahmi
Indris mengatakan pemerintah
merespon dengan baik setiap
investor yang akan menaburkan
investasi di Indonesia. Karena sejak awal,
pemerintah telah membentangkan karpet
merah kepada calon investor yang ingin
membuka usaha di tanah air. Salah satu
buktinya adalah pemerintah telah merevisi
UU investasi, demi memberikan kepastian
hukum kepada investor.
Karena itu, lanjut Fahmi, pada saat
produsen baja Arcellor Mittal Steel akan
menanamkan
investasi
US$5- US$10
miliar di Indonesia, direspon dengan baik.
Belakangan tidak hanya Arcellor Mittal
Steel yang berniat masuk ke KS. Tapi
juga tiga investor baja lainnya yaitu Essar
Steel, BlueScope Steel, dan Tata Steel.
Keempat investor itu diberi peluang yang
sama untuk bermitra strategis dengan KS.
Fahmi mempersilakan siapapun investor
yang akan menggandeng KS. ”Siapa pun
investor yang masuk mitra strategis KS
haruslah membawa teknologi yang mampu
meningkatkan produktivitas, menekan
struktur biaya produksi, serta memiliki
jaringan pemasaran global. Pemerintah
menghendaki terbukanya lapangan kerja

Rendahnya produktivitas PT Kratakau Steel
selama 30 tahun beroperasi, membuat
ketergantungan dunia industri terhadap
baja impor semakin tinggi. Strateginya, KS
harus dimodernisasi.
lebih besar,” tegasnya.
Menurut Fahmi lagi, opsi kemitraan
strategis dalam privatisasi KS jauh lebih
baik dibanding menempuh langkah
Initial Public Offering (IPO). Karena
kemitraan strategis akan mengoptimalisasi
kemampuan KS dalam memasok kebutuhan
dan berbagai jenis baja di Indonesia. Saat
ini, PT KS hanya mampu menghasilkan
2,5 juta ton. Sementara kebutuhan baja
nasional itu sekitar 6 juta ton per tahun.
Artinya, ada potensi pasar yang besar dan
itu belum dipenuhi. Selain itu berbagai
kebutuhan baja dan besi yang dibutuhkan
industri di Indonesia tidak bisa dipasok KS.
Seperti plat untuk mobil masih diimpor
dari luar negeri.
Sedangkan bila langkah IPO, KS hanya
akan mendapatkan fresh money dari pasar
modal. ”Padahal masalah KS yang dilihat
pemerintah adalah tingkat produktivitas
yang rendah selama 30 tahun, hanya dua
juta ton per tahun,” kata Fahmi.
Dengan pertimbangan tersebut yang
perlu dilakukan KS bukan mencari dana
lewat IPO. Tapi bagaimana meningkatkan
produktivitas KS dengan menerapkan
teknologi yang tepat, baru, dan moderen.
Targetnya
adalah
produktivitasnya

meningkat dan dapat mengembangkan
produk yang dibutuhkan dunia industri di
Indonesia.
Fahmi
menilai,
langkah
untuk
joint venture lebih mudah dijalankan.
Mengingat opsi joint venture, DPR hanya
patut diberitahu, tapi tidak perlu meminta
persetujuannya.
Sedangkan
untuk
melakukan opsi kemitraan, pemerintah
harus mendapatkan persetujuan dari
DPR. Karena opsi kemitraan strategis
merupakan bentuk privatisasi. ”Tapi
persetujuan, bukan hanya DPR tentunya,
semua stakeholder terkait, seperti
masyarakat Banten, manajemen KS, juga
harus didengar dan diajak bicara,” tambah
Fahmi.
Rencana opsi privatisasi KS dengan
mengundang mitra strategis, kurang
mendapat respons dari manajemen KS dan
Serikat Karyawan Krakatau Steel. Namun
menurut Fahmi, sikap tersebut tidak musti
terjadi. ”Saya kira, kita semua harus
duduk bersama dan berpikir secara jernih
sehingga tidak berprasangka negatif dulu.
Yang penting, prosesnya ke depan bersifat
terbuka, sehingga bisa diawasi,” katanya.
***
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4

Syarat
Membeli KS

industri strategis : Pabrik baja PT Krakatau Steel.

Ibarat gadis cantik yang menjadi incaran para pemuda, begitulah keadaan PT
Krakatau Steel. Saat ini ada empat peminat yang akan membeli sahamnya.

L

angkah privatisasi PT Krakatau

India ini menguasai 10 persen pangsa pasar

adalah Essar Steel Ltd , yang merupakan

Steel mengundang minat empat

baja dunia. Perusahaan ini telah menjual

bagian dari Essar Group Holdings Ltd. Di

perusahaan besar untuk membeli

sahamnya di Stock Exchanges of New York,

samping bergerak dalam industri baja

sahamnya. Keempat perusahaan

Amsterdam, Paris, Brussels, Luxembourg,

terpadu, Essar Group Holdings Ltd merupakan

itu adalah, Arcelor Mittal, BlueScope Steel

dan Spanyol. Selain itu juga beroperasi di 60

konglomerasi dari beberapa kegiatan usaha,

Limited International, Essar Steel Limited dan

negara dengan 310 ribu karyawannya.

seperti Essar Oil, Essar Shipping, Essar Power,

Tata Steel Limited. Adanya penawaran dari

Tata Steel yang juga berasal dari Negeri

para perusahaan baja asing itu dibenarkan

Sungai Gangga merupakan perusahaan baja

Satu-satunya yang akan meminang

oleh Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan

terbesar ke enam dunia, dengan kapasitas

KS dari luar India adalah BlueScope Steel.

Aneka (ILMTA) Ansari Bukhari dalam acara

28 juta ton per tahun. Tata hingga kini sudah

Perusahaan asal Australia ini

konferensi pers di gedung Depperin, Jumat

beroperasi di 24 negara, seperti di Vietnam

investasi A$250 juta sejak 35 tahun lalu. Saat

(2/5/2008).

dan

12

perusahaan

ini PT BlueScope Steel Indonesia adalah satu-

yang sudah berusia 101 tahun ini sedang

satunya produsen lapis Zinc-Aluminium,

dunia yang pendapatannya pada 2007

membahas kerja sama dengan Thailand dan

baik metal maupun warna di Indonesia.

mencapai US$105,21 miliar dan laba bersih

Singapura.

Perusahaan ini mendirikan pabrik di Cilegon,

●
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Bahkan

memiliki

Mittal merupakan raksasa baja terbesar

US$10,36 miliar. Perusahaan yang berbasis di

Bangladesh.

Essar Telecommunication, Essar Construction

Peminat lainnya yang juga dari India

Cibitung, Medan dan Surabaya.

Laporan Utama

Dari Baja hingga RS

Lebih jauh Ansari menegaskan, ada

Kondisi keuangan KS menggembirakan.

empat syarat yang harus dipenuhi bagi

Menurut Komisaris Utama Krakatau Steel,

PT Krakatau Steel didirikan pada tanggal

siapapun yang akan mempersunting BUMN

Taufiequrachman Ruki posisi laba per Mei

31 Agustus 1970, dengan memanfaatkan sisa

itu. Empat syarat itu adalah perusahaan yang

2008 sekitar Rp 411 miliar, posisi tersebut

peralatan Proyek Baja Trikora, yakni untuk

akan membeli sebagian saham KS harus

telah melampaui raihan target 2008 sebesar

Pabrik Kawat Baja, Pabrik Baja Tulangan

memenuhi proses alih teknologi. Kedua,

Rp 430 miliar. Modal KS positif sebesar Rp

dan Pabrik Baja Profil.

harus mempunyai finansial yang memadai

5 triliun. KS memang pernah rugi dua kali,

diresmikan penggunaannya oleh Presiden

untuk bisa memberikan harga tawar yang

tahun 2001 dan 2006. Namun mulai tahun

Soeharto pada tahun 1977.

tinggi. Ketiga, harus membuka pasar bagi

2007 KS sudah untung kembali.

Pabrik-pabrik ini

Pada 1979, KS membangun Pabrik Besi

proses perluasan yang dilakukan. Keempat,

Aset KS saat ini ternyata masih ada yang

Spons dengan kapasitas 1,5 juta ton/tahun,

mampu memberikan lapangan kerja bagi

bermasalah. Corporate Secretary KS Raden

Pabrik Billet Baja dengan kapasitas 500.000

masyarakat. “Siapa yang memberikan tawaran

Gunawan mengatakan, saat ini masih ada

ton/tahun, Pabrik Batang Kawat dengan

terbaik itu kita terima. Meliputi alih teknologi,

beberapa aset KS, khususnya yang berbentuk

kapasitas 220.000 ton/tahun. Disamping itu,

finansial yang bagus, menghasilkan pasar

lahan, yang masih bermasalah. “Ini memang

KS juga membangun fasilitas infrastruktur

dan jaminan tenaga kerja bagi Indonesia,”

masalah krusial menjelang privatisasi nanti.

berupa Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap

kata Ansari

Dan sebagian aset KS itu ada juga yang telah

400 MW, Pusat Penjernihan Air, Pelabuhan

menjadi kantor instansi pemerintah,” katanya

Cigading serta sistem telekomunikasi.

KS menjadi incaran perusahaan baja
dunia, karena sejak awal termasuk perusahaan
pelat

merah

yang

akan

seperti dikutip harian Radarbanten (3/3).

Pada 1983 diresmikan beroperasinya

direvitalisasi.

Aset KS yang kini digunakan instansi

Pabrik Slab Baja dan Pabrik Baja Lembaran

Sehingga tidak mengherankan kalau banyak

pemerintah di antaranya kantor Pemkot

Panas. Pada tahun 1991 Pabrik Baja

pihak yang bekepentingan untuk masuk

Cilegon, dimana walikota berkantor. Bahkan,

Lembaran Dingin yang merupakan pabrik

ke KS, terutama pasar di Indonesia dinilai

karena masih dimiliki KS, Pajak Bumi dan

baja perusahaan patungan yang berada di

cukup besar. “Memang setelah pemerintah

Bangunan masih dibayar KS. Beberapa aset

kawasan industri Cilegon bergabung menjadi

menyatakan melakukan privatisasi terhadap

KS lainnya yang digunakan oleh pihak lain

unit produksi KS, melengkapi pabrik-pabrik

KS, banyak pihak yang tertarik untuk masuk,”

adalah lahan Kubangsari kini dimiliki Pemkot

baja lain yang telah ada.***

ujarnya.

Cilegon.

10 Anak Perusahaan
PT Krakatau Steel
•
•
•

•
•

PT KHI Pipe Industry
Berdiri pada 1972, memproduksi pipa spiral dengan
kapasitas produksi 155 ribu ton per tahun.
PT Pelat Timah Nusantara
Berdiri pada 1983, memproduksi baja lapis timah 150 ribu
ton per tahun.
PT Krakatau Wajatama
Berdiri pada 1992, memproduksi besi beton, besi profil, dan
kawat baja dengan kapasitas produksi masing-masing 150
ribu, 150 ribu, dan 20 ribu ton per tahun.
PT Krakatau Engineering
Berdiri pada 1988, dibidang jasa engineering dengan total
aset pada tahun 2003 senilai Rp 71,5 Milyar.
PT Krakatau Industrial Estate Cilegon
Berdiri pada tahun 1992, bergerak di properti industri dan

•

•
•
•

•

komersial dengan pada 2003 senilai Rp 267,6 Milyar.
PT Krakatau Information Technology
Berdiri pada 1993, menyediakan jasa konsultasi, dan
penyedia jasa pendukung termasuk komunikasi dan
procurement perangkat lunak sistem informasi dengan total
aset pada 2003 senilai Rp 31,4 Milyar.
PT Krakatau Daya Listrik
Berdiri pada 1996, merupakan perusahaan pembangkit
tenaga listrik dengan kapasitas produksi 400 MW per tahun.
PT Krakatau Tirta Industri
Berdiri pada 1996, memproduksi pengolahan air bersih bagi
industri dan perumahan dengan kapasitas 33 Juta M3.
PT Krakatau Bandar Samudra
Berdiri pada 1996, merupakan operator dan penyedia jasa
pelabuhan dengan dengan total aset pada 2003 senilai Rp
118 Milyar.
PT Krakatau Medika
Berdiri pada tahun 1996, merupakan rumah sakit dengan
total aset pada 2003 senilai Rp 48 Milyar.

Sumber: Krakatausteel.com
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Laporan Utama
Menneg BUMN Sofyan Jalil:

Kepala BKPM Muhammad Lutfi:

Mitra Strategis Untuk
Tingkatkan Produksi

Agar Produksi Naik Dua
Kali Lipat

Pertumbuhan konsumsi baja pada beberapa tahun
mendatang berpotensi mencapai 15 juta ton. Untuk
memenuhinya, perusahaan baja nasional BUMN PT Krakatau
Steel (KS) harus mampu meningkatkan produksi menjadi 12
juta ton. Agar KS mampu memenuhi produksi baja sebesar
itu, KS perlu mencari mitra strategis.
”Jadi kalau ada investor strategis mampu meningkatkan
produksi baja menjadi 12 juta ton itu bagus sekali,” kata
Menneg BUMN Sofyan Jalil kepada pers usai meresmikan
pabrik NPK Super, di Bontang. Sofyan menilai, selama
ini KS menerapkan teknologi yang tidak terintegrasi dan
berkelanjutan, sehingga berakibat pada pemborosan energi
dan keuangan. Dari sisi produksi, mesin-mesin BUMN baja itu
tidak inline antara hulu dan hilir, sehingga KS perlu investasi
untuk mengubahnya.
Melihat kondisi KS tersebut, pemerintah mengusulkan
privatisasi KS lebih baik dilakukan dengan mekanisme
penjualan strategis (strategic sales). Dan perusahaan
mitra strategis yang meminati KS, hanya mendapat saham
minoritas. Sehingga pemerintah tetap dapat mengendalikan
KS secara penuh.
Manajemen KS sendiri, demikian Sofyan, tidak perlu
khawatir jika Arcelor-Mittal atau investor lainnya, meminta
hak premtive (memiliki saham terlebih dahulu jika KS
melakukan penawaran saham perdana di bursa/IPO). Karena
masalah itu tergantung dari kesepakatan jual-beli (sale
and purchase agreement/SPA) yang disusun KS dan mitra
strategisnya. Karena itu pemerintah meminta semua kalangan
termasuk DPR agar mempelajari dengan seksama proposal
sejumlah perusahaan baja dunia yang meminati KS.***

14
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Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Muhammad Lutfi menilai, Pemerintah menginginkan kapasitas
BUMN baja PT Krakatau Steel (KS) naik dua kali lipat. Baik
untuk pengolahan baja maupun besi dalam rangka memenuhi
kebutuhan pasar dalam negeri.
”Untuk mendobelkan kapasitas ada berbagai macam
caranya. KS punya opsi bisa mengerjakan sendiri, bekerjasama
dengan orang lain, atau mereka bisa memberikan tempatnya
kepada orang lain tanpa mengikutsertakan likuiditas atau
saham perusahaan,” ujar Kepala BKPM, M Lutfi, di Jakarta,
Kamis (15/5).
Selain menaikkan kapasitas produksi, KS pun diharapkan
memperluas cakupan produknya untuk memenuhi beragam
kebutuhan di dalam negeri, sebut saja otomotif. Menurut
Lutfi, akibat ketidakmampuan Indonesia memasok kebutuhan
baja untuk industri otomotif, misalnya, Jepang meminta
pemerintah menghapuskan bea masuk baja khusus dalam
kerangka Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang (IJEPA).
Lufti lebih cenderung privatisasi KS ke arah penjualan
strategis. Dengan alasan, selama ini KS selalu dipermainkan
oleh perusahaan penyedia bahan baku bijih besi, yang
terkadang dipatok dengan harga mahal. ”Untuk itu diperlukan
pemain baja kelas dunia sebagai mitra agar KS berkembang
lebih cepat,” kata Lutfi. BKPM telah berbicara dengan
produsen baja dari berbagai negara yang telah memiliki
reputasi internasional. Hal itu dijalankan, karena tugas BKPM
adalah melakukan promosi investasi. ***

Laporan Utama

Para Peminang PT Krakatau Steel
Arcellor Mittal
Arcellor Mittal merupakan raksasa baja
dunia berkemampuan produksi 120 juta
ton. Pundi-pundi keuangannya juga cukup
kinclong dimana pada 2007 pendapatannya
mencapai US$105,21 miliar dan laba bersih
US$10,36 miliar. Perusahaan yang berbasis
di India ini menguasai 10 persen pangsa
pasar baja dunia. Perusahaan ini telah
menjual sahamnya di Stock Exchanges
of New York, Amsterdam, Paris, Brussels,
Luxembourg, dan Spanyol serta telah
beroperasi di 60 negara dengan 310 ribu
orang. Jejaring baja Mittal tersebar di 14
negara, dari Surabaya hingga Warsawa.
Lakshmi Mittal mengawali kiprahnya di
bisnis baja dari Indonesia lewat pendirian
PT Ispat Indo, sebuah pabrik pengolahan
baja di Surabaya, 32 tahun silam.

Tata Steel
Tata merupakan produsen baja keenam
terbesar dunia dengan total produksi 28,2
juta ton pada tahun lalu dan memiliki pabrik
di 24 negara. Perusahaannya Jamshedpur
steel memproduksi hot and cold rolled
coils and sheets, galvanised sheets, tubes,
wire rods, construction rebars, rings and
bearings. Perusahaan ini mengeluarkan
besi dalam beberapa merek seperti Tata
Steelium (Cold Rolled Steel), Tata Shaktee
(Galvanised Corrugated Sheets), Tata
Tiscon (rebars), dan Tata Pipes. Produk
bermereknya ini,
menyumbang 26%
pendapatan pada tahun 2006-2007.
Awal tahun 2007, Tata sukses membeli
Corus Group-produsen baja milik Belanda
dan Inggris-senilai US$ 11,3 miliar. Corus
bermain pada strip products dan long
products. Produk Corus ditujukan untuk
konstruksi, otomotif, packaging, dan
manufaktur. Sedangkan The NatSteel group
memproduksi construction grade steel
such as rebars, cut-and-bend, dan PC
strand. Adapun Tata Steel Thailand khusus
membuat round bars and deformed bars
untuk konstruksi industri.

Essar Steel
Essar Steel merupakan bagian dari
Essar Global yang dimiliki keluarga Ruia,
dengan Shashi Ruia sebagai big boss. Essar
Global kini telah berkembang dengan fokus
pada enam sektor industri; besi, energi,
komunikasi, pelayaran, dan konstruksi.
Total nilai perusahaanya mencapai US$50
miliar dengan 30 ribu karyawan. Ekspansi
usahanya ada di Kanada, AS, Afrika, Timur
Tengah, dan Asia.
Belum lama ini, Essar membeli Algoma
Steel, perusahaan baja asal Kanada seharga
US$ 1,63 miliar. Essar juga membeli
Minnesota Steel di Amerika. Jejak Essar
sudah ada di Indonesia melalui PT Essar Ind
Peminat lainnya yang juga dari India adalah
Essar Steel Ltd , yang merupakan bagian
dari Essar Group Holdings Ltd. Di samping
bergerak dalam industri baja terpadu,
Essar Group Holdings Ltd merupakan
konglomerasi dari beberapa kegiatan
usaha, seperti Essar Oil, Essar Shipping,

Essar Power, Essar Telecommunication,
Essar Construction

BlueScope Steel
Satu-satunya yang akan meminang KS
dari luar India adalah BlueScope Steel.
Perusahaan dari Australia ini memiliki
investasi A$250 juta sejak 35 tahun lalu.
Pada tahun 1995, prusahaan ini mencicipi
nikmatnya bisnis besi dengan mendirikan
PT. BlueScope Steel Indonesia. Perusahaan
ini adalah satu-satunya pabrikan lokal
yang memproduksi baja lapis dan baja
lapis berwarna dengan kandungan lapisan
zinc/aluminium. Kapasitas produksi PT
BlueScope Steel Indonesia adalah 100,000
ton untuk baja lapis metal dan 55,000 ton
untuk baja lapis berwarna setiap tahunnya.
Di Indonesia, BlueScope Steel memiliki
2 (dua) jalur bisnis yang terpisah yaitu
antara PT. BlueScope Steel Indonesia dan
PT. BlueScope Lysaght Indonesia.***
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Kebijakan

Merangsang Perdagangan

media industri/dok

China-ASEAN

Siap Ekspor : Tumpukan peti kemas siap dikapalkan

Volume perdagangan antara China dan ASEAN semakin mengesankan. Penurunan
berbagai pos tarif, diharapkan akan kian meningkatkan perdagangan China dengan
Indonesia. Berkat penurunan 5.000 pos tarif bea masuk.

S

elama kuartal I / 2008, Volume
perdagangan
China
dengan
ASEAN tumbuh 26,2% . Nilai
perdagangannya mencapai US$
54,4 miliar. Menurut Sekretaris Deputi
Komite Bisnis China-ASEAN Xu Ningning,
peningkatan volume perdagangan China ke
negara-negara ASEAN merupakan bentuk
realisasi dari kesepakatan perjanjian kerja
sama bersama (free trade agreement
/ FTA) yang ditandatangani sejak 2002.
Terkait dengan hal itu, kata Xu, tarif
bea masuk impor yang telah diturunkan
mencapai 5.000 jenis pos tarif.
”Salah satu aspek FTA China-ASEAN
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adalah saling menurunkan BM produk hingga
nol persen dan menghapuskan hambatan
nontarif lainnya secara berangsur-angsur,”
kata Xu, di Jakarta, belum lama ini. Xu
menjelaskan, penurunan BM hingga 0%
tersebut tersebar untuk sejumlah produk
barang dan jasa di 11 negara, termasuk
China.
Penurunan tarif BM terjadi karena dua
hal, yakni usul atau penawaran. Dengan
penurunan pos tarif tersebut, catatan
perdagangan China-ASEAN selama 2007
mencapai US$ 202,5 juta. FTA China dan
10 negara di ASEAN, merupakan pasar yang
empuk, karena berpenduduk 1,8 miliar

penduduk.
Lantas, seberapa jauh kebijakan
ini mempengaruhi perdagangan antara
China dan Indonesia sendiri?. Berdasarkan
informasi yang diperoleh dari Kementrian
Perdagangan RRC (MOFCOM) bahwa
volume perdagangan bilateral RI dan RRC
pada tahun 2007 mencapai US$ 25,01
miliar. Volume perdagangan tersebut
dinilai cukup bagus. Mengingat nilai ini
mengalami kenaikan 31,2% dibanding tahun
sebelumnya. Sekadar catatan, pada 2006
nilai ekspor RRC ke Indonesia sebesar US$
12,61 miliar dan impor RRC dari Indonesia
US$ 12,4 miliar. Pesatnya pertumbuhan

Kebijakan
perdagangan bilateral Indonesia dan RRC
tercermin selama kurun waktu 3 tiga tahun
terakhir. Perdagangan kedua negara pada
tahun 2004 senilai US$ 13,46 miliar, tahun
2005 US$ 16,8 miliar. Dan tahun selanjutnya
(2006) mencapai US$ 19,06 miliar.
Implementasi Kesepakatan Perdagangan
Bebas ASEAN (AFTA/ASEAN Free Trade Area)
berupa penurunan Bea Masuk (BM) barang
antar negara anggotanya masih terganjal
adanya hambatan non tarif di masingmasing negara. Barang yang seharusnya
bebas bea masuk tapi di negara ASEAN
yang lain terganjal berbagai hambatan non
tarif. Hambatan non tarif yang menganjal
pemanfaatan BM nol atau rendah dari
AFTA antara lain tidak diterimanya Surat
Keterangan Asal (SKA) negara pengekspor
oleh negara ASEAN tujuan ekspornya.
Padahal, 99 produk ekspor anggota
ASEAN telah turunkan tarifnya. Bahkan
banyak yang nol persen BM-nya. Hanya
satu persen yang dianggap sangat sensitif
dan tidak dimasukkan dalam daftar
produk yang bebas BM. Sebenarnya, dalam
perdagangan barang, yang lebih penting
adalah fasilitasi perdagangan. BM bisa nol
tapi perdagangannya bisa tidak terjadi,
jika SKA tidak diterima oleh masing-masing
anggota.
Melihat pola perdagangan seperti itu,
bisa dikatakan ASEAN belum mengalami
banyak perubahan sejak implementasi
penurunan BM produk dalam rangka AFTA
rampung pada 2003. Padahal, target
pembentukan komunitas ekonomi ASEAN
(AEC) pada 2015.
Untuk mendukung forum tersebut,
Departemen
Keuangan
melakukan

Harmonisasi Tarif Bea Masuk CEPT For AFTA
dan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEANCHINA FREE TRADE AREA. Sejak 2005
terdapat tiga pekerjaan besar yang harus
diselesaikan oleh Tim Tarif Departemen
Keuangan, yaitu perumusan (1) Program
Harmonisasi Tarif Bea Masuk Tahap II,
(2) Penyesuaian tarif bea masuk CEPT
for AFTA, dan (3) Implementasi Tarif Bea
Masuk dalam rangka ASEAN- China Free
Trade Area.
Tarif Bea Masuk MFN (Most Favourable
Nations) adalah tarif bea masuk yang
dikenakan atas barang impor yang masuk ke
Indonesia dari negara lain. Kecuali negara
yang memiliki perjanjian khusus mengenai
tarif bea masuk dengan Indonesia. Untuk
meningkatkan daya saing industri dalam
negeri, memberikan kepastian hukum bagi
investor, memberikan perlindungan bagi
konsumen, dan meningkatkan efisiensi
administrasi kepabeanan, maka tarif
bea masuk MFN akan disesuaikan secara
bertahap sehingga secara relatif menjadi
harmonis, rendah dan uniform pada tahun
2010. Pola penyesuaian tarif bea masuk
ini disebut Program Harmonisasi Tarif Bea
Masuk, 2005-2010.

Tarif Bea Masuk ASEAN-China FTA
Adalah tarif bea masuk yang dikenakan
atas barang impor yang masuk ke Indonesia
dari China dan/atau negara ASEAN lainnya
yang dilengkapi dengan Formulir-E
(Certificate of Origin). Dalam rangka
kerjasama perdagangan ASEAN-China
disepakati untuk menurunkan tarif bea
masuk secara bertahap dalam tiga kategori,
yaitu Early Harvest Package, Normal Track
dan Sensitive Track.
Nilai Ekspor dan Impor Indonesia ke Negara ASEAN dan CINA 2008 (Juta US$)
Early Harvest Package
EKSPOR
Jan
Feb
Mar
Total
2142.1
1718.0
2028.6
5888.7
ASEAN
(EHP)
adalah
program
912.5
671.6
824.3
2564.2
- Singapura
penurunan
tarif
bea
masuk
420.0
460.7
653.9
1601.2
- Malaysia
587.2
585.7
550.4
1723.3
- Asean Lainnya
antara ASEAN dan China,
580.3
852.9
1474.4
2221.8
CINA
yang sudah diberlakukan 1
Jan
Feb
Mar
Total
IMPOR
992.8
1718.4
1965.1
5517.5
ASEAN
Januari 2004 dan diturunkan
351.7
526.6
559.6
1524.6
- Thailand
secara bertahap sehingga
344.4
798.6
940.7
2728.4
- Singapura
menjadi 0% pada tahun
230.7
290.5
353.3
951.6
- Malaysia
66.0
102.7
111.5
312.9
- Asean Lainnya
2006. Program ini telah
CINA

1064.5

1054.3

965.1

diimplementasikan oleh Indonesia dengan
menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 355/KMK.01/2004 (EHP ASEANChina, terdiri dari 527 pos tarif) dan 356/
KMK.01/2004 (EHP Bilateral IndonesiaChina, terdiri dari 46 pos tarif). Tarif bea
masuk produk-produk ini akan menjadi 0%
pada tahun 2006, baik di Indonesia maupun
di China.
Normal
Track
adalah
program
penurunan tarif bea masuk antara ASEAN
dan China, yang akan mulai diberlakukan
pada tanggal 1 Juli 2005 dan diturunkan
secara bertahap sehingga menjadi 0% pada
tahun 2010. Dngan pengecualian sejumlah
pos tarif yang dapat diturunkan menjadi
0% pada tahun 2012. Tim Tarif saat ini
sedang merumuskan program normal track
yang diperkirakan meliputi lebih dari 9.000
pos tarif.
Sensitive Track (Normal Sensitive
dan Highly Sensitive) adalah program
penurunan tarif bea masuk antara ASEAN
dan China yang dilakukan lebih lambat dari
normal track. Sesuai kesepakatan, produk
yang masuk Sensitive track memiliki tarif
maksimum 20% pada tahun 2012 dan
diturunkan secara bertahap sehingga
menjadi 5% pada tahun 2018. Sedangkan
tarif bea masuk produk highly sensitive
tidak boleh melebihi 50% pada tahun 2015.
Program ini dirumuskan bersama-sama
dengan Normal Track dan akan ditetapkan
dalam satu paket sebagai implementasi
dari agreement on Trade in Goods ASEANChina FTA yang ditandatangani pada bulan
Nopember 2004 di Vientiane, Laos.
Dengan ada berbagai kesepakatan di
bidang tarif bea masuk, maka Buku Tarif Bea
Masuk Indonesia akan memiliki multiplecoloumn, masing-masing MFN, CEPT dan
AC-FTA. Kolom ini akan bertambah apabila
kesepakatan FTA antara ASEAN dengan
mitra dialog lainnya seperti Korea, Jepang,
Australia/New Zealand, yang saat ini dalam
tahap negosiasi, menjadi bagian dari Buku
Tarif Bea Masuk Indonesia.***

3240.3

Sumber : Badan Pusat Statistik
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Semua Instansi
Pemerintah Harus
Hemat Energi
Hanya cukup dua kata, untuk menyelamatkan perekonomian nasional; Hemat
Energi. Bila dua kata itu tidak diindahkan, beban APBN semakin berat.
HEMAT LISTRIK : Instansi pemerintah wajib berhemat
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Presiden:

Kebijakan

P

residen Susilo Bambang Yudhoyo- berhasil kalau masyarakat sadar dan betulno mengintruksikan kepada semua betul ingin melaksanakan. Jika tidak, sejajaran pemerintah baik pusat baik apapun kebijaksanaannya maka tidak
maupun daerah untuk melakukan akan bisa jalan,’’ ujar Purnomo Yusgianpenghematan penggunaan energi. Strategi toro saat memberikan sambutan Seminar
ini diambil sebagai salah satu upaya meng tentang ‘Konservasi Energi’ di Hotel Borohadapi meningkatnya harga minyak dunia budur, Jakarta, belum lama ini.
yang amat membebani
Purnomo juga me
”Saya meminta tempat- minta masyarakat, agar
APBN.
tempat hiburan dan penghematan yang dila”Saya instruksikan
pada semua instansi
kukan bukan karena
pusat perbelanjaan
pemerintah
untuk
adanya kerusakan pada
dapat melakukan
melakukan
efisiensi
infrastruktur
kelistefisiensi untuk
dalam penggunaan bapenghematan serupa. rikan. ‘’Seperti saat
han bakar kendaraan Konsumsi bahan bakar terjadi kerusakan pipa
dinas, listrik termasuk
gas di teluk Jakarta
kendaraan dinas
pendingin udara,” kata
maupun pribadi juga beberapa waktu lalu.
Presiden SBY dalam
Jadi kadang masyaraperlu dibatasi.”
pidatonya yang disamkat kita itu mau berpaikan di Jakarta.
hemat kalau sudah keSelain menginstruksikan penghematan pepet,’’
ujar
Purnomo.
energi pada instansi pemerintah, Presiden Dalam sebuah seminar ‘Implementasi Pengjuga mengimbau masyarakat juga mela- ehematan Energi Pasca Inpres nomor 10 Takukan penghematan penggunaan energi. hun 2005’ yang berlangsung di auditorium
”Saya meminta tempat-tempat hiburan gedung Departemen ESDM, hasil rekomendan juga pusat perbelanjaan dapat mela- dasi seminar tersebut mengungkapkan
kukan efisiensi untuk penghematan serupa. bahwa pelak sanaan penghematan energi
Konsumsi bahan bakar kendaraan dinas dinilai masih belum optimal. ‘’Inilah evamaupun pribadi juga perlu dibatasi,” tegas luasi kita. Ini akan menjadi masukan dan
SBY. Bila semua pihak mau bekerja sama bahan introspeksi kepada kita semua,’’
untuk menghadapi masalah energi yang ujar Pur nomo yang menutup seminar terdihadapi saat ini, Presiden menyatakan ke sebut. Menurutnya, program penghematan
yakinannya bangsa Indonesia dapat melalui energi dalam Inpres nomor 10 tahun 2006
masa-masa yang sulit seperti saat ini.
memang lebih ditujukan kepada instansi
Himbauan tersebut direspon positif pemerintah. Selanjutnya, instansi pemerinoleh jajaran menteri di kabinet Indone- tah itulah yang diharapkan menjadi contoh
sia bersatu. Menteri Energi dan Sumber bagi masyarakat melakukan hemat energi.
Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgian- Secara umum, pemakaian energi di Indonetoro mengatakan program penghematan sia saat ini masih tergolong boros. Indikaenergi membutuhkan kesadaran masyara- tor terlihat dari intensitas energi Indonekat. Untuk itu diperlukan himbauan mau- sia masih tergolong besar. Menurut Ratna
pun penyadaran kepada masyarakat guna Ariati, Direktur Energi Baru dan Terbarukan
melakukan penghematan energi. Bahkan dan Konservasi Energi, Ditjen Listrik dan Pedalam beberapa kasus dibutuhkan upaya manfaatan Energi intensitas energi Indonepenyadaran yang lebih kuat sehingga ma- sia lima kali intensitas energi Jepang. Padasyarakat bertindak melakukan penghema- hal konsumsi energi masyarakat Indonesia
tan energi.
masih seperlima masyarakat Jepang.
‘’Program hemat energi hanya bisa Sedang Dirjen Listrik dan Pemanfaatan

Energi Yogo Pratomo mengungkapkan saat
ini laju pertumbuhan konsumsi energi
di Indonesia mencapai 6,8 %. ‘’Ini jauh
lebih besar dibanding dengan laju konsumsi energi di dunia yang hanya sekitar
2 %,’’ ujar Yogo. Sebagai konsekuensinya
pengurasan sumber energi yang di Indonesia juga berlangsung dengan cepat.
Meski demikian upaya penghematan energi
selama setahun pasca Inpres nomor 10 tahun 2005 bukan tanpa hasil. Menurut Ratna
Ariati, untuk konsumsi BBM sejak Juli 2005
mengalami penurunan untuk semua sektor.
Penurunan terbesar terjadi pada konsumsi
minyak bakar untuk sektor transportasi ,
rumah tangga dan industri. Sedangkan terkecil untuk konsumsi premium bagi sektor
transportasi.
Hal senada diungkapkan oleh Menteri
Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Menneg PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Paskah Suzetta. Paskah meminta penghematan energi perlu menjadi gerakan
nasional, dan dapat dilakukan di daerah,
terutama di kantor-kantor pemerintah.
“Nanti kita akan sosialisasikan ini, agar
menjadi gerakan nasional,” kata Paskah,
usai menyampaikan pengarahan pada
Musyawarah Perencanaan Pembangunan
(Musrenbang) Provinsi Banten di Serang.
Paskah juga minta, agar jam operasional
berbagai supermarket yang masih menerima subsidi tarif listrik bisa dikurangi
atau bahkan dibatasi. “Mereka tidak perlu buka dari jam 10 pagi sampai jam 11
atau 12 malam. Tapi, kalau warung kopi,
ya bisa,” katanya. Namun, Paskah menyadari bahwa gerakan penghematan itu
harus disosialisasikan terlebih dahulu,
agar tidak menimbulkan ekses negatif.
Penghematan itu, katanya, menjadi kebijakan yang lebih baik dilakukan daripada
menaikkan harga BBM. Karena kenaikan
harga BBM akan berdampak langsung pada
kenaikan harga produk-produk lain dan
mengurangi daya beli masyarakat.***
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Industri Manufaktur
Terus Melaju

RAKIT MOBIL : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyaksikan perakitan mobil.

M

elonjaknya harga minyak dunia
serta melambatnya faktor
pertumbuhan ekonomi dunia,
membuat pemerintah merevisi
target ekspor produk manufaktur pada
2008. Harga minyak dunia yang hampir
mendekati US$ 120 per barel, memicu
penurunan permintaan produk manufaktur
terutama di Amerika Serikat (AS). Namun
demikian, pemerintah tetap optimistis
industri manufaktur nasional tidak terlalu
berpengaruh terhadap gejolak tersebut.
Jika pemerintah benar melakukan
revisi, maka target ekspor nonmigas
2008 akan dikoreksi untuk kedua kalinya
hanya dalam waktu empat bulan pertama
tahun ini. Semula dalam rencana kerja
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pemerintah (RKP) 2008 disebutkan
pertumbuhan target ekspor nonmigas
dipatok sebesar 14,5%. Namun, dengan
perlambatan ekonomi AS, target itu
diturunkan menjadi 13,5%.
Kendati demikian, target pertumbuhan
ekspor nonmigas secara total masih
bisa dicapai. Caranya pemerintah akan
memacu ekspor produk non manufaktur.
Sehingga dengan strategi seperti itu,
pemerintah masih optimistis dapat
mencapai pertumbuhan ekspor non migas
pada 2008 sesuai dengan yang ditargetkan
sebelumnya.
Memang target pertumbuhan ekspor
nonmigas sebesar 13,5% lebih tinggi
dibandingkan target yang ditetapkan

Menteri Keuangan. Menkeu Sri Mulyani
Indrawati menyatakan pertumbuhan ekspor
nonmigas Indonesia hanya 11,3% akibat
resesi ekonomi AS yang menyebabkan
melemahnya permintaan dunia.
Secara total, Menkeu menargetkan
ekspor tumbuh menjadi sebesar 10,5%
dari RKP awal pemerintah, yaitu 12,7%.
Selain melemahnya permintaan terhadap
produk ekspor, rendahnya penetapan
pertumbuhan ekspor nonmigas juga
disebabkan pertumbuhan produk pertanian
pada tahun ini sedikit menurun dari 6,3%
menjadi 6%. Sektor pertambangan yang
diproyeksikan menurun dari 5% menjadi
4,8%, dan manufaktur juga turun dari
13,2% menjadi 12,9%. Dengan begitu,

Kebijakan

komponen : Para pekerja sedang merakit komponen

laju pertumbuhan ekspor nonmigas oleh
Menkeu hanya dipatok 11,3%.
Menteri Perindustrian (Menperin)
Fahmi Idris menegaskan, Depperin akan
merevisi kembali target pertumbuhan
industri pada tahun ini. Jika itu terjadi,
target pertumbuhan industri direvisi
ketiga kalinya hanya dalam waktu empat
bulan pertama 2008. “Seperti di rumah
sajalah. Orang yang biasanya makan tiga
kali jadi dua kali jika pendapatan mereka
berkurang. Yang dua kali bisa jadi satu
kali, itu sudah otomatis,” katanya.
Pada awal 2008, Depperin menargetkan
pertumbuhan industri sebesar 7,4%.
Namun, target itu direvisi menjadi 6,5%
seiring dengan perubahan target APBN.
Menyusul lonjakan harga minyak dunia,
target pertumbuhan industri direvisi lagi
jadi 6%. “Kalau ada revisi lagi, ya pasti
target pertumbuhan industri di bawah
angka itu,” ucap Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri (BPPI) Dedy
Mulyadi.
Berdasarkan data BPS, realisasi
pertumbuhan industri pada tahun lalu
menyentuh titik terendah dalam tiga
tahun terakhir. Tahun lalu pertumbuhan
industri hanya mencapai 5,15% di bawah
capaian 2006 sebesar 5,3% dan pada 2005
sebesar 5,9%.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi

Produk tekstil : Produk Indonesia bersaing ketat dengan produk China.

menambahkan kinerja ekspor beberapa
produk manufaktur pada tahun ini
dipastikan mengalami tekanan berat.
Pelaku industri manufaktur memprediksi
situasi pasar dunia tahun ini makin
memburuk, menyusul kian nyatanya
penurunan pertumbuhan ekonomi global.
Situasi tersebut tentu mengganggu kinerja
ekspor nasional dan memangkas margin
keuntungan.
Pasalnya,
pertumbuhan
ekonomi dunia terancam menyusut
hingga 1%. Tanda-tanda itu nampak
pada melemahnya daya beli di beberapa
negara tujuan ekspor yang terimbas resesi
ekonomi AS.
Saat ini, lanjut Sofyan beberapa
negara pesaing seperti China, cenderung
menerapkan strategi banting harga.
Dengan harga murah tersebut tentu
produk manufaktur nasional semakin sulit
mendapat pasar ekspor baru. Kesulitan
makin lengkap, karena biaya transportasi
juga ikut melonjak, dan para eksportir
hanya bisa mempertahankan pasar yang
sudah ada. Apindo memprediksi kinerja
ekspor manufaktur tahun ini bisa turun 5
% dibandingkan tahun lalu.
Tidak Terpengaruh
Menteri Koordinator Perekonomian
Boediono
mengatakan
perlambatan
ekonomi dunia secara tidak langsung
berakibat pada ekspor Indonesia. Namun,

dampaknya akan terasa pada kenaikan
ongkos produksi. Tapi pemerintah tidak
tinggal diam, karena akan terus memantau
setiap perkembangan yang terjadi, yang
terkait langsung dengan kinerja ekspor
nasional. Pemerintah akan mengambil
langkah-langkah strategis untuk membantu
industri manufaktur. Misalnya dengan
mempermudah proses konversi energi yang
menjadi bahan bakar utama penggerak
mesin produksi. Sedangkan yang menjadi
sasarannya, ongkos pengadaan bahan
bakar lebih murah.
“Itu yang akan kami lakukan. Bisa
saja dengan menyiapkan aturan tertentu
yang melonggarkan industri dalam
melakukan konversi,” tegasnya. Boediono
mengharapkan pelaku industri membuka
wawasan agar mengalihkan arah pemasaran
produknya dari pasar internasional ke
domestik.
Data Badan Pusat Statistik (BPS)
menunjukkan, pada periode JanuariSeptember 2007, ekspor produk nonmigas
yang dihasilkan industri manufaktur
menyumbang 81,48 persen dari total nilai
ekspor Indonesia. Mesin dan peralatan
listrik, bahan bakar mineral, karet dan
barang dari karet, kertas, tekstil dan
produk tekstil merupakan komoditas
utama ekspor nonmigas. Tujuan ekspor
utama Indonesia ialah Jepang, Uni Eropa,
dan AS.***
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Memanjakan Hasil
Riset Industri

lab industri : Riset industri komponen

Malaysia dan Singapura memanjakan hasil riset untuk pengembangan industri
dengan membebaskan pajak. Indonesia mengambil langkah serupa dengan
mengurangi pajak bagi institusi swasta yang melakukan riset.

P

emerintah akan menghapuskan
pajak
belanja
riset
yang
dikeluarkan perusahaan untuk
pengembangan industri. Langkah
ini dilakukan untuk meningkatkan hasil
industri yang berkualitas dan bernilai
tambah sehingga dapat bersaing di pasar
lokal dan internasional. Potongan pajak
yang akan diberikan mencapai 30% selama
enam tahun. Potongan tersebut akan diatur
dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh
untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha
Tertentu dan/ Atau di Daerah Tertentu.
“Saat ini biaya riset tidak menjadi
perhatian pemerintah. Untuk itu, jika
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swasta membelanjakan uangnya untuk
riset, dana yang keluar akan diperhitungkan
sebagai pembayaran pajak,” ujar Menteri
Riset dan Teknologi (Menristek) Kusmayanto
Kadiman seusai membuka R&D Expo 2008 di
Kawasan Industri Jababeka belum lama ini.
Kusmayanto mengungkapkan, jika sektor
industri bekerja sama dengan lembaga riset
pemerintah seperti Badan Penelitian dan
Pengembangan Industrin(BPPI) Departemen
Perindustrian, Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI), Badan Koordinasi Survey
dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal),
maka dana untuk riset tidak perlu disetorkan
ke negara terlebih dahulu tapi bisa langsung
dimanfaatkan bagi kepentingan riset dan

ini menjadi kemajuan dari peraturan
sebelumnya.
Harus diakui lembaga riset dan industri
manufaktur kini belum berperan optimal
dalam menghasilkan penelitian yang
berbobot dan bernilai manfaat tinggi.
Akibatnya, daya saing produk nasional
kurang dapat berkompetisi di pasar global.
Sehingga pemasukan pajak ke kas negara
dari hasil industri terus menyusut. Selain itu,
jika dibandingkan dengan negara -negara
ASEAN lain, Indonesia masih tertinggal jauh
dalam pemberian insentif untuk kegiatan
riset.
Sebagai gambaran, di Malaysia jika
industri membelanjakan Rp1 untuk riset,

media industri/humas deppertin
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industri boleh meminta pengurangan pajak
Rp2. Singapura pun demikian, perusahaan
yang melakukan semua studi terkait riset,
seluruh beban pajaknya akan dibebaskan,
mulai dari pembebasan pajak pembelian
lahan, bea masuk (BM), hingga pajak
pendapatan.
Sebaliknya, industri manufaktur di
Indonesia, justru masih berkutat pada
persoalan jangka pendek yang susah di
atasi. Seperti defisit energi, bahan baku,
dan pangan. Sementara penelitian riset
masih diprioritaskan untuk kepentingan
jangka panjang.
Lima Persen
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
menyadari betapa pentingnya riset untuk
kemajuan industri. Karena itu, Fahmi
meminta 2-5 persen dari
Anggaran
Pendapatan
dan
Belanja
Negara
untuk membiayai program riset dan
pengembangan.
”Ini untuk mendorong peningkatan
kualitas produk dalam negeri sehingga
bersaing bisa dengan produk impor. Sekitar
2-3 persen layak untuk tahap awal. Bahkan
sampai 5 persen pun masih layak, karena
alokasi anggaran untuk pendidikan 20
persen,” ujarnya.
Kegiatan riset dan pengembangan,
lanjut Fahmi, merupakan bagian dari sistem

pendidikan. Kalau anggaran pendidikan
meningkat, biaya riset dan pengembangan
juga harus meningkat. “Dengan tingkat
kompetisi yang semakin tinggi, ada
keharusan meningkatkan kualitas produk.
Maka riset dan pengembangan produk
unggulan sangat penting,” tegasnya.
Fahmi menilai, saat ini pemerintah
kurang memberi porsi dana yang cukup
untuk meningkatkan kualitas riset dan
pengembangan
produk.
Pemerintah
Singapura misalnya, mengeluarkan biaya
riset dan pengembangan 2005-2010 sebesar
7,5 miliar dolar singapura. Dan saat ini
pemerintah sedang membahas usulan dari
pelaku usaha yang meminta biaya riset dan
pengembangan dibebaskan dari pajak.
Kendati demikian, sejumlah pihak
berusaha meningkatkan kapasitas riset
maupun pengembangan penelitian yang
mampu mendukung kegiatan perekonomian
nasional. Kepala BPPI Dedi Mulyadi
menuturkan,
Depperin, PT Surveyor
Indonesia, dan PT Jababeka Tbk saat ini
tengah menggarap model sebuah kota riset di
kawasan industri Jababeka, Cikarang seluas
24 hektar. Langkah ini untuk meningkatkan
citra maupun peran penelitian dan
pengembangan sektor industri, terutama di
mata komunitas industri.
Kawasan Jababeka dipilih karena daerah
itu berada di wilayah yang padat dengan

kawasan industri. Di kawasan ini, terdapat
delapan kawasan industri lain seperti MM2100, Bekasi Fajar, Delta Silicon, EJIP, JBBK,
Lippo, Hyundai, KIIC, dan Surya Cipta.
Selain itu terdapat 3.000 industri tersebar
dan sekitar 7.000 ekspatriat dari Jepang,
Korea, China, dan Amerika Serikat yang
tinggal dan bekerja.
“Depperin, Surveyor, dan Jababeka
telah menandatangani nota kesepahaman
tentang pemasaran bersama hasil-hasil
litbang dan teknologi. Termasuk antara
Depperin dan Jababeka sudah membuat
nota kesepahaman dalam pengembangan
kawasan industri daerah,” papar Dedi.
Depperin
menyatakan
rendahnya
pemanfaatan hasil riset oleh industri
manufaktur
menyebabkan
Indonesia
berpotensi kehilangan nilai tambah US$300
juta-US$ 400 juta per tahun. Rendahnya
penyerapan hasil riset itu memicu penurunan
daya saing produk industri sehingga sulit
berkompetisi di pasar domestik yang kian
dibanjiri produk murah asal China. Disamping
itu, juga sulitnya mendapatkan akses ke
pasar global akibat resesi yang dipicu krisis
finansial di AS. tidak hanya itu, struktur
biaya riset bidang manufaktur nasional juga
dinilai tidak kompetitif dibanding struktur
biaya riset negara- negara lain di Asean.***
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Kebijakan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.011/2008.

media industri/dok

Mendorong Efisiensi
dan Daya Saing

S

etelah lama ditunggu pelaku usaha,
akhirnya regulasi harmonisasi bea
masuk (BM) dirilis pemerintah 8 Mei
2008. Kebijakan itu tertuang dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/
PMK.011/2008.
Pemerintah terus berupaya mendorong
sektor riil, agar memiliki daya saing tinggi.
Upaya tersebut adalah dengan membuat
regulasi penurunan tarif bea masuk atas
barang impor untuk produk tertentu.
Regulasi itu adalah Peraturan Menteri
Keuangan
Nomor
591/PMK.010/2004
dan Nomor 132/PMK.010/2005 tanggal
23 Desember 2005. Beleid yang ditekan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
merupakan kelanjutan dari kebijakan tarif
BM sebelumnya.
Sebagai bentuk dari pola penurunan
tarif, penerbitan aturan terbaru ini
menunjukkan bahwa pemerintah secara
konsisten telah melaksanakan kebijakan
harmonisasi tarif. Tujuannya, untuk
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bea masuk : Menkeu menurunkan bea masuk termasuk komponen otomotif

meningkatkan efisiensi dan daya saing
industri serta perlakuan yang adil bagi
seluruh industri. Disamping itu, regulasi
tersebut merupakan kepastian berusaha
bagi investor, dan mengantisipasi globalisasi
ekonomi. Program ini juga diperlukan
dalam peningkatkan efisiensi kepabeanan
serta pencegahan penyelundupan.
Dari 309 produk yang tarif bea
masuknya ditetapkan dalam program
harmonisasi tahun 2008, terdapat 295
produk yang ditetapkan penurunan
tarifnya sesuai dengan pola harmonisasi.
Selain itu, terdapat 14 produk lain yang
dipercepat penurunan tarif BM-nya. Hal
ini dikarenakan industri dalam negeri
belum mampu memproduksi barang impor
yang dimaksud. Sedangkan kebutuhan atas
produk tersebut sangat mendesak.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Depkeu
(BKF), Anggito Abimanyu menyebutkan, 14
produk impor yang telah diturunkan tarif
BM-nya antara lain produk kamera digital,

berbagai produk dari tembaga, komponen
kendaraan bermotor, dan barang-barang
kimia.
Produk-produk itu ada yang semula tarif
BM-nya 5% kemudian diturunkan menjadi
0%. Ada pula yang sebelumnya 10% menjadi
5%. Peraturan tersebut ditetapkan Menkeu
Sri Mulyani pada Mei 2008 dan mulai berlaku
setelah tiga hari kerja sejak ditetapkan.
Untuk industri otomotif, sebelumnya
Menkeu sudah membebaskan tarif BM
atas impor bahan baku untuk pembuatan
komponen kendaraan bermotor oleh
industri komponen kendaraan bermotor.
Sehingga tarif akhir BM-nya menjadi 0%.
Ketentuan tersebut ditetapkan melalui
Peraturan Menkeu Nomor 3 April 2007 lalu.
Penurunan terhadap BM untuk bahan
kimia dampaknya dirasakan akan sangat
terasa di masyarakat. Pasalnya, selama
ini bahan baku obat-obatan banyak
didatangkan dari luar negeri. Menurut
pengamat farmasi Amir Hamza Pane, yang

Kebijakan

bahan kimia : Industri farmasi juga menikmati penurunan bea masuk

paling memberikan kontribusi terhadap
harga obat adalah struktur bahan baku.
Selama ini, bahan baku obat sekitar 80%nya didatangkan dari luar.
Namun, hal yang harus diperhatikan
pemerintah
adalah
pertumbuhan
industri bahan baku farmasi di Tanah Air.
Sebab, setelah pemerintah memutuskan
menurunkan BM sejumlah bahan kimia,
perkembangan produsen di dalam negeri
malah surut. ”Untuk membuat obat
diperlukan 10-20 bahan baku impor,”
ungkapnya.
Gabungan
Perusahaan
Farmasi
Indonesia (GP Farmasi) acap kali berteriak
agar pemerintah menghapus tarif BM bahan
baku obat. Hingga saat ini sekitar 95%
dari total kebutuhan bahan baku farmasi
nasional belum dapat diproduksi di dalam
negeri. Dengan demikian mereka harus
mengandalkan impor.
Yang mereka keluhkan antara lain tarif
BM bahan baku paracetamol yang mencapai
15%. Padahal obat tersebut merupakan
salah satu jenis yang paling banyak diimpor
produsen. Bahan baku lain yang juga
banyak diimpor adalah amoxycilline dan
ampicilline.
Menurut GP Farmasi, tingginya BM juga
memicu harga jual obat-obatan menjadi
mahal. Besarnya BM memang bervariasi,
sebut saja paracetamol yang kena BM 15%
plus tambahan BM 3,76%. Total BM yang

dikenakan mencapai 18,76%. BM akan
lebih mahal jika impor paracetamol dari
Amerika Serikat. BM-nya sama, 15%, tapi
BM tambahannya lebih tinggi dari 18%.
Akibatnya, total BM bisa lebih dari 30%.
Dirjen Pelayanan Farmasi, Departemen
Kesehatan Richard Pandjaitan menjelaskan,
Indonesia tidak memiliki industri bahan
baku farmasi. Sebelum tahun 2000, di
Indonesia terdapat industri bahan baku
paracetamol dan acetocal yakni Sandoz.
Tapi kemudian tutup karena kalah bersaing
dengan produk impor. “Begitu pemerintah
menerapkan harmonisasi BM dengan
menurunkan sejumlah tarif impor bahan
baku menjadi 5% hingga 10%, industri
bahan baku tersebut kalah bersaing,” ujar
Richard.
Sementara itu, pelaku industri otomotif
berharap perpanjangan penurunan tarif BM
bahan baku yang diimpor untuk industri
komponen kendaraan bermotor dapat
menggairahkan industri komponen dalam
negeri. Pelaku industri juga berharap
penurunan itu tidak disertai dengan
prosedur yang mengakibatkan biaya
ekonomi tinggi.
Ketua Gabungan Industri Alat-alat Mobil
dan Motor Achmad Safiun menjelaskan,
penurunan itu setidaknya membuat
agen tunggal pemegang merek akan
lebih berminat memesan komponen dari
dalam negeri. ”Industri otomotif ini kan

multisourcing, mana yang lebih murah,
itu yang diambil. Selama ini industri lebih
memilih impor komponen dari negaranegara lain di Asia Tenggara yang sudah
lebih dulu nol persen tarif BM-nya,” kata
Safiun.
Safiun
berharap
pemerintah
menurunkan tarif BM untuk bahan baku
industri pengecoran. ”Sebab, industri
komponen juga butuh produk yang dicor,
itu bisa digolongkan bahan baku juga. Kalau
bahan baku untuk ngecor logam tidak 0%,
maka kapasitas industri komponen tidak
bisa dimaksimalkan,” tambahnya.
Meskipun tarif BM bahan baku industri
komponen sudah ditetapkan 0%, Safiun
mengaku khawatir praktik biaya tinggi
ekonomi bakal muncul akibat prosedur
pemanfaatan tarif itu. Pengusaha yang
ingin mendapatkan tarif BM 0% diharuskan
mengajukan permohonan pembebasan
kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pengajuan permohonan itu juga harus
dilengkapi dengan nomor pokok wajib
pajak, surat izin usaha dari departemen
atau instansi terkait, daftar jumlah,
jenis spesifikasi dan harga barang, serta
keterangan verifikasi oleh surveyor yang
ditunjuk pemerintah. ”Kalau sudah
ditetapkan nol persen, kenapa harus tetap
diajukan lagi permohonannya? Ini bisa jadi
potensi high cost,” ujar Safiun.***
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Waspadai Semen Asal China

Olimpiade Beijing 2008 menjadi mimpi
buruk bagi produsen semen nasional. Pasca
penyelesaian berbagai sarana prasarana
penunjang olimpiade, China kelebihan stok
semen. Pasar Indonesia pun mereka lirik.

pabrik semen: Semen lokal dapat pesaing.

D

epartemen
Perindustrian
tak tinggal diam. Mereka
menjamin mencermati adanya
kemungkinan masuknya semen
China. Modus penyelundupan menjadi celah
utama masuknya semen China ke Tanah
Air jadi fokus Depperin. Produsen semen
nasional wajib khawatir. Sebab, kelebihan
pasokan yang dialami China sangat besar,
tak kurang dari 300 juta ton.
Sekjen Depperin Agus Tjahajana
mengakui, produksi semen di China pada
2007 mengalami kelebihan 300 juta ton.
Dari jumlah itu, 40% diproduksi pabrik
besar dengan kualitas baik. Sisanya adalah
semen yang diproduksi pabrik menengah
kecil dengan kualitas yang tidak baik.
“Sekarang, mereka (Pemerintah China)
sedang mengurangi stok semen dari pabrik
menengah kecil. Salah satu caranya dengan
melemparnya ke pasar RI,” ungkapnya.
Menurut dia, semen yang diekspor
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Negeri Tirai Bambu itu tidak cocok untuk
bangunan bertingkat dan rumah. Tapi
hanya cocok untuk bangunan sekunder
seperti pagar rumah. Untuk mengantisipasi
serbuan semen China, pemerintah telah
menetapkan Standar Nasional Indonesia
(SNI). Dengan demikian, semen China
boleh masuk asal memenuhi standar yang
ditetapkan. Masih menurut Agus, produksi
semen nasional hanya sekitar 40 juta ton.
Dengan demikian, kalau China berhenti
menyetop pembangunan infrastrukturnya
akibat resesi global, maka terjadi suplai
yang berlebih yang tentunya akan dialihkan
ke negara lain, termasuk Indonesia.
Pengenaan SNI bagi semen impor
ternyata belum dianggap cukup untuk
melindungi industri dalam negeri.
Pemerintah
didesak
mengenakan
pengamanan perdagangan safeguard
guna mengantisipasi kelebihan pasokan
semen China. Terlebih lagi, Asosiasi Semen

Indonesia (ASI) mengingatkan, impor
semen dari China akan kena bebas bea
masuk (BM) pada tahun depan. Ini sesuai
dengan kesepakatan perdagangan bebas
ASEAN-China.
Ketua Umum ASI Urip Timuryono
mengungkapkan kekhawatirannya setelah
pembangunan stadion dan bangunan
untuk Olimpiade 2008 di Beijing rampung.
Alasannya, adanya kelebihan pasokan
semen di China akan membuat mereka
mencari pasar baru. Tahun lalu produksi
mereka mencapai 1,2 miliar ton. Meski
semen China tidak cocok untuk bangunan
bertingkat dan rumah, kecuali pagar rumah,
banjir semen ilegal alias penyelundupan
harus tetap diwaspadai. Agar industri semen
lokal tak lagi terpukul. “Sudah terlalu banyak
industri kita yang mengalami guncangan
akibat masuknya impor komoditas sejenis
dari China,” tuturnya.

Ekonomi & Bisnis
Efek Harga Minyak
Lonjakan biaya transportasi yang
didorong kenaikan harga minyak dunia
menyebabkan ekspor semen merosot.
Depperin menyatakan, ekspor semen
nasional hingga Febuari 2008 mengalami
penurunan drastis yakni 50% dibanding
periode yang sama tahun sebelumnya.
“Kenaikan ongkos transportasi melonjak
20–30%. Ekspor semen selama dua
semester terakhir dipengaruhi kenaikan
ongkos transportasi seiring meroketnya
harga minyak dunia,” ujar Direktur Industri
Kimia Hilir Depperin Tony Tanduk.
Sementara itu di dalam negeri,
permintaan semen di pasar lokal naik sejalan
meningkatnya pendapatan masyarakat.
Saat ini, konsumsi semen pada dua
bulan awal 2008 tercatat naik sebesar
17,6% dibandingkan periode yang sama
tahun lalu dari 4,9 juta ton menjadi 5,79 juta
ton. Seiring dengan itu, produksi di dalam
negeri dua bulan pertama tahun 2008 juga
naik 20% dari 4,92 juta ton menjadi 5,92 juta
ton. Tony memperkirakan ekspor semen
nasional akan terus turun sepanjang 2008.
Hal itu diakibatkan pergerakan fluktuasi
harga minyak mentah dunia yang selalu
di atas US$100 per barel. Bahkan, sempat
menyentuh angka US$120 per barel.
Melihat kondisi tak kondusif di market
internasional, saat ini produsen lokal mulai
memangkas ekspor di pasar global karena
dinilai kurang menguntungkan. “Semen
itu kan berat dan sangat terpengaruh
ongkos transportasi. Kalau diekspor, bisa
jadi produsen kita justru malah merugi,”
tuturnya.
Lebih lanjut Tony mengatakan, lonjakan
permintaan semen lokal yang paling tinggi
terjadi di Pulau Sumatera sekitar 12%,
sedangkan Pulau Jawa hanya naik 7%.
Pulau Sumatera menyerap 20% dari total
pasar semen lokal, sedangkan Pulau Jawa

masih menyerap 60%, sisanya daerah
lain di Indonesia. “Pasar semen Sumatera
mencapai 7 juta ton per tahun. Dari jumlah
itu, sekitar 2 juta ton masih dipasok dari
Jawa,” paparnya.
Selama ini, ekspor banyak ditujukan
untuk pasar Bangladesh, Sri Lanka, dan
India. Biasanya diekspor untuk kontrak
jangka panjang. Berdasarkan data Depperin,
kapasitas produksi semen nasional saat
ini mencapai 44 juta ton. Sedangkan
permintaan semen domestik sekitar 35 juta
ton. Pemerintah memprediksi konsumsi
semen pada tahun ini tumbuh sekitar 7%
dibanding tahun lalu.
Mengenai impor semen, data Badan
Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan
lonjakan impor terbesar terjadi pada semen,
sedangkan komoditas lainnya tak begitu
besar. Yakni, semen portland dari 31.734,7
ton pada 2003 menjadi 886.800,2 ton pada
2006. serta jenis semen lainnya yang naik
volume impornya dari 280,8 ton pada 2003
menjadi 314.009,1 ton di 2006.
Kenaikan volume impor yang sangat
besar bisa mengakibatkan kerugian bagi
industri dalam negeri jika barang tersebut
diimpor dengan harga dumping (harga jual
untuk ekspor lebih murah dibanding harga
jual di negara eksportir).
Sebelumnya, ASI juga sempat mendesak
pemerintah
segera
memberlakukan
kebijakan kenaikan BM semen impor
dengan estimasi minimal 20% untuk produk
asal negara-negara di luar ASEAN dan 5%
untuk negara-negara jiran.
Sementara itu, Depperin mencatat
pada 2002 total semen impor yang masuk
ke Indonesia mencapai 146.182 ton. Jumlah
tersebut melonjak menjadi 1,016 juta ton
pada 2005, namun turun kembali menjadi
781.296 pada 2006.
Malaysia menjadi negara pengekspor
semen terbesar ke Indonesia dengan total

Ranking Produsen Semen di ASEAN (2005)
Nama Negara

1. Thailand
2. Indonesia
3. Malaysia
4. Filipina
5. Vietnam
6. Brunei Darussalam
*diolah dari berbagai sumber

Volume Produksi Per Tahun
55,3 juta ton
33 juta ton
28,3 juta ton
26,7 juta ton
23 juta ton
50 ribu ton

ekspor sebesar 1.804.385 ton (2002–2006).
Selain Malaysia, komoditas semen impor
juga dipasok dari negara lainnya seperti
China sebanyak 18.630 ton pada periode
2002–2006, Amerika Serikat (8.634 ton),
Singapura (12.210 ton), Australia (460 ton)
dan negara lainnya sebesar 221.190 ton.
Para pelaku industri semen nasional
mengkhawatirkan pasar semen dalam negeri
akan tergerus produk China. Sebab, negara
tersebut mengalami kelebihan pasokan
ratusan ton hampir setiap tahunnya.
Meski total impor semen asal China baru
mencapai rata-rata 3.726 ton per tahun,
tapi dengan harga jual yang lebih murah
keberadaan produk mereka dikhawatirkan
akan merusak pasar nasional.
Mengenai harga, para pemain semen
nasional masih mempertahankan harga
jualnya. Kendati biaya produksi terus
membengkak akibat kenaikan harga minyak
dunia. Kebijakan menahan harga karena
persaingan yang ketat antarprodusen dan
ancaman penetrasi semen impor.
Presiden Direktur PT Indocement
Tunggal Prakasa Tbk Daniel Eugene Antoine
Lavalle mengatakan, kenaikan harga BBM
pada 2005 lalu sangat berdampak besar
pada biaya transportasi di industri semen,
sehingga mendongkrak biaya produksi
keseluruhan. Kenaikan harga BBM juga
semakin mendorong harga listrik terus
bergerak naik dan membuat biaya produksi
semakin tinggi.
Pada akhir 2006, penjualan semen
hanya mencapai 31,975 juta ton. Bila
dibandingkan negara lain, konsumsi semen
per kapita penduduk Indonesia masih
rendah. Konsumsi semennya hanya 160
kilogram per kapita per tahun, sedangkan
negara Asia Tenggara lainnya di atas 200
kilogram per kapita per tahun. ***

Produksi Semen Nasional (juta ton)
Tahun

Kapasitas Produksi Konsumsi

2000
2001
2002
2003
2004

Ekspor

46,97

27,80

22,29

3,55

47,14

31,10

22,29

3,70

47,49

31,36

27,40

3,79

47,49

31,36

27,52

3,07

47,49

33,00

29,30

2,50

*diolah dari berbagai sumber
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PAL Indonesia
Menatap Dunia

pasar global : PT PAL serius menggarap pasar manca negara.

PRODUK PT Penataran Angkatan Laut Indonesia (PAL) ternyata sudah mempunyai
tempat tersendiri di industri pelayaran internasional. Jenis produk yang dikenal adalah
Double Skin Bulk Carriers (DSBC) atau yang lebih dikenal dengan nama Star 50.

S

ejak
memiliki
kemampuan
pembangunan
kapal
dengan
kapasitas 50 ribu dead weight tons
(DWT), PAL terus kebanjiran order
khususnya dari industri jasa pelayaran asing.
Selain kapal jenis tersebut, perusahaan
warisan Kerajaan Belanda ini juga banyak
mendapatkan pesanan unit di bawah 50
ribu DWT.
Hal ini terbukti dari pengakuan
manajemen PT PAL pada 2005 lalu bahwa
kapasitas produksi mereka over load hingga
2008.
Nah, masalah over load kembali
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diungkapkan
manajemen
perusahaan
pelat merah yang baru tersebut. Mereka
menginformasikan, kapasitas produksi
sudah penuh sampai tahun depan. “Fasilitas
produksi sudah penuh sampai 2009 dan
jumlah kapal yang harus diserahkan tahun
ini 14 unit,” kata Dirut PAL Harsusanto.
Melihat potensi pasar yang terus
meningkat, Harsusanto berharap Badan
Usaha Milik Negara BUMN pada industri
strategis ini dapat menambah kapasitas
produksinya. Karena selama ini terkendala
modal, tahun ini manajemen menjajaki
untuk penerbitan surat utang berupa

obligasi. “Perseroan sudah meraih pasar
internasional sehingga momen ini harus
dimanfaatkan. Pelepasan obligasi akan
menjadi sumber pendanaan di luar kredit
perbankan,” kata Harsusanto saat jumpa
pers HUT PT PAL ke-28.
Manajemen belum bisa memastikan
kapan surat berharga tersebut akan mereka
terbitkan. Selain menunggu saat yang tetap,
PAL juga mempersiapkan pemeringkatan
(rating) dalam rangka pembenahan. Terkait
obligasi, Dirut PAL periode sebelumnya.
Alasan PAL merilis obligasi sangat kuat.
Yakni, untuk memacu kapasitas produksi

Ekonomi & Bisnis
guna memenuhi demand kapal dunia.
Termasuk, merevitalisasi mesin produksi
kapal yang rata-rata berumur 20 tahun dan
meningkatkan kapasitas reparasi. “Reparasi
kapal memberikan kontribusi signifikan.
Tahun ini kami targetkan Rp100 miliar,”
kata mantan Dirut PT Barata Indonesia ini.
Selain itu dari dana yang berhasil mereka
dapatkan, perusahaan juga berharap
dapat menggunakan untuk memproduksi
komponen pendukung kapal. Dengan
demikian, bisa mengurangi ketergantungan
impor. Sebab, sampai sekarang sekitar 80%
komponen kapal yang dibuat di PAL masih
didatangkan dari negeri orang.
Dalam usianya yang ke-28, PT PAL
telah menghasilkan 150 kapal. Hampir
sepertiganya merupakan pesanan asing.
Tahun ini, PT PAL akan menyerahkan 14
kapal ke pemesan. Antara lain, DSBC 5
ribu DWT, dry cargo vessel (DCV) 18.500
DWT, tanker 24 ribu LTDWT, tug boat, dan
kapal riset. Sedangkan untuk tahun depan,
mereka menargetkan penyelesaian 10 kapal
lagi.
Menurut Harsusanto, PAL memfokuskan
usahanya pada pembuatan kapal niaga
seperti jenis double skin bulk carrier
(DSBC) berbobot 50 ribu DWT. Selain itu,
juga kapal tanker berbobot di atas 30 ribu
DWT. Kedua jenis kapal besar itu menjadi
andalan PAL, namun kemampuan mereka
dalam setahun hanya dua unit kapal DSBC,
serta dua unit tanker.
Pada 2008, PT PAL memproyeksikan
kenaikan revenue menjadi Rp1,4 triliun dari
realisasi 2007 senilai Rp1,2 triliun. Sebagian
besar pendapatan diharapkan didulang

melalui pembangunan kapal baru. BUMN
tersebut juga mengupayakan peningkatan
pendapatan dari divisi rekayasa general
engineering melalui pemenuhan order
dari proyek industri minyak dan gas bumi
(migas), serta pembangkit listrik. Di mana
sektor tersebut pada tahun ini diharapkan
akan menghasilkan revenue Rp450 miliar.
GM Rekayasa Umum PAL Agus Budianto
menambahkan, BUMN itu kini menggarap
proyek pembangkitan dan peralatan industri
migas. Di antaranya proyek PT PLN berupa
pembangkit listrik tenaga panas bumi
(PLTP) Ulumbu Flores senilai Rp110 miliar.
Juga menangani proyek pemrosesan gas
darat di Grati, Kabupaten Pasuruan, milik
Santos senilai US$23 juta. “Kedua proyek
itu dijadwalkan rampung pertengahan 2009.
Tahun ini kita yakin mencapai revenue di
atas realisasi 2007 senilai US$35 juta,”
tuturnya.
PAL diketahui memenangi tender proyek
fasilitas industri migas, dan merampungkan
pengerjaannya tahun lalu. Yakni, proyek
milik Hess Indonesia di Ujung Pangkah,
Kab Gresik serta peralatan serupa yang
dibutuhkan Kodeco. Perusahaan ini juga
mengincar sejumlah proyek konstruksi
dan peralatan industri teknologi tinggi
skala internasional melalui sinergi dengan
perusahaan multinasional seperti Alstom
Power, Mitsubishi dan Siemen.
Menimbang berbagai potensi yang ada,
kebijakan manajemen PAL menambah
kapasitas produksi dengan mengeluarkan
obligasi patut didukung pemerintah dan
masyarakat. Disamping sejumlah proyek
pengadaan kapal baru senilai ratusan juta

dolar yang ditolak, kebutuhan dunia akan
kapal baru mencapai 25 juta DWT per
tahunnya. Itu belum termasuk pertumbuhan
perbaikan dan perawatan kapal yang sudah
ada.
Selain pasar internasional, penambahan
kapasitas produksi juga diperlukan
untuk memenuhi kebutuhan nasional.
Pertumbuhan kapal nasional sangat tinggi
mengingat sampai sekarang Pemerintah
Indonesia masih memberlakukan kebijakan
asas cabotage. Sebuah kebijakan yang
mengharuskan pelaku usaha menggunakan
kapal-kapal niaga berbendera Indonesia.
Dirjen Perhubungan Laut Departemen
Perhubungan
Effendi
Batubara
memperkirakan,
pertumbuhan
kapal
nasional harus memenuhi rata-rata 20% per
tahun untuk merealisasikan pelaksanaan
asas cabotage untuk semua komoditas pada
2012.
Pemberdayaan
industri
pelayaran
nasional tersebut diatur Inpres No.5/2005.
Pada tahun ini, semua komoditas kelapa
sawit, sayuran dan hasil pertanian lainnya
harus diangkut dengan kapal nasional.
Tahun depan, angkutan curah cair dan
curah kering (bulk cargo), gas bumi harus
diangkut armada nasional. Sedangkan
2010, angkutan batubara mutlak harus
diangkut dengan kapal nasional. Satu tahun
kemudian, semua kegiatan lepas pantai
harus menggunakan kapal berbendera
Indonesia.
Kebijakan inilah yang disambar oleh
PAL, sehingga perlu mengeluarkan obligasi
untuk mendukung pendanaan di masa
depan.***

Pesanan Kapal Baru di Galangan Nasional pada 2007
Jenis
Chemical tanker
Tanker
LPC carrier
HHTS
HHTS
Tanker
Tanker
Tanker
Tanker
Total

Jumlah (unit)
4
2
2
1
2
2
2
2
2
19

Bobot (DWT)
16.500
30.000
5.000
10.800 HP
6. 300
3.500
2.500
1.500
-

Pemesan
Lotus Shipping (Yunani)
PT Pertamina Tongkang
PT Pertamina Tongkang
Prestige Marine (Singapura)
PT Pertamina Tongkang
Prestige Marine (Singapura)
Prestige Marine (Singapura)
Prestige Marine (Singapura)
Prestige Marine (Singapura)
-

Nilai (Juta US$)
100
60
40
20
20
17
16
9
9
281

Sumber: Data Industri Galangan Kapal di Indonesia
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Axis,

P

Membidik
Peluang
Yang
Kosong

Mengusung tagline ‘GSM yang
Baik’ PT Natrindo Telepon Selular
(NTS) menggebrak persaingan
industri telekomunikasi seluler
dengan produk Axis. Targetnya
cukup mencengangkan, dua juta
pelanggan!

T Natrindo Telepon Selular (NTS) Telecom adalah perusahaan telekomunikasi
tak sendirian dalam menggebrak terbesar di Timur Tengah. Jadi, saya
pasar seluler di tanah air. menjanjikan banyak hal untuk konsumen
Perusahaan itu didukung dua Indonesia,” tegas Jazir yang juga menjabat
pemegang saham besar yaitu Saudi Telecom Wakil Gubernur Bank Sentral Arab Saudi.
Company (STC) dari Arab Saudi dan Maxis
Setelah mulai berinvestasi sejak
Communications dari Malaysia. Hebatnya, enam bulan lalu tak kurang dari US$500
di tengah-tengah memperebutkan “kue” juta sudah digelontorkan dua investor
pelanggan, pihak Axis
tersebut. Alhasil, saat ini
Soal
segmentasi,
beranggapan
jumlah
Axis sudah memiliki 1.440
Axis tidak terlalu
konsumen yang ingin
Base Tranceiver Station
segmented, tapi
diraih bukanlah target
(BTS). Bahkan, mereka
menargetkan
yang muluk. “Kami
menargetkan sampai akhir
semua pengguna
memulai dari jumlah
tahun 2008 memiliki 3.300
(pelanggan) yang sangat
BTS. Dengan ribuan BTS,
telekomunikasi
sedikit, tapi perusahaan yang ingin memakai operator telekomunikasi
yakin bisa bersaing di
termuda di Indonesia ini
tarif yang tidak
bisnis telekomunikasi
optimistis dalam waktu
rumit. Tidak
Indonesia,” tegas CEO
sekedar murah tapi dekat dapat melayani
STC Dr Mohammad Bin
masyarakat seluruh Tanah
penuh jebakan.
Sulaiman Al Jaasir usai
Air.
diterima Wakil Presiden
Disinggung
ketatnya
(Wapres) Jusuf Kalla di Istana Wapres, bisnis telekomunikasi, manajemen Axis
Jakarta belum lama ini.
mengaku akan menerapkan strategi
Untuk bersaing dengan operator lain yang membumi. Mereka mengusung
yang sudah mapan di Tanah Air, Jazir konsep “Sederhana, Ketersediaan, dan
menegaskan, STC tidak akan setengah- Transparansi”. Selain itu, agar konsumen
setengah merambah bisnis telekomunikasi tertarik manajemen juga memberlakukan
di Indonesia. Dengan demikian, investasi strategi tradisional, yakni memberlakukan
yang disiapkan investor Timur Tengah ini tarif murah. Soal segmentasi, Axis tidak
juga sangat besar. “Uang satu miliar dolar terlalu segmented, tapi menargetkan
Amerika Serikat sudah kami siapkan. Saya semua pengguna telekomunikasi yang
juga perlu menginformasikan, bahwa Saudi ingin memakai tarif yang tidak rumit.
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Tidak sekedar murah tapi penuh jebakan,
demikian rayu mereka.
Gebrakan yang dibuat Axis tergolong
cukup berani. Mereka menerapkan tarif
SMS Rp60 sesama atau antaroperator. Untuk
telepon, ditetapkan harga Rp60 per menit
sesama operator, dan Rp600 ke operator
lain. Kendati sekarang cakupan penerimaan
sinyal Axis hanya di Jawa Timur, Jawa Barat,
Jabotabek, dan Banten. Namun akhir tahun
ini, sinyalnya akan merambah Sumatera
Utara, Jawa Tengah, Bali, dan Lombok.
Menurut manajemen NTS, mereka akan
menggunakan managed services dari Huawei
dan Ericsson untuk pengoperasionalan BTS
Axis. Selain itu, NTS juga tengah melakukan
penjajakan dengan Nokia Siemens Network
(NSN). “Dengan pembangunan yang kami
lakukan, di tahun 2009 kami sudah bisa
melayani secara nasional,” ujar Presiden
Direktur dan CEO NTS Erik Aas optimistis.
Erik juga meyakini, penawaran harga
perusahaannya tidak serumit yang dilakukan
operator lainnya. Perhitungan yang rumit di
pasar sering kali menimbulkan kebingungan
bagi pelanggan seluler. Pelanggan kerap
merasa dipermainkan operator. Nah, hal
ini tidak akan terjadi bagi pelanggan Axis.
Namun Erik buru-buru mengatakan tak
mempunyai maksud menyindir operator
lain dengan skema tarif.
Untuk bersaing, Axis didukung beberapa
fitur telekomunikasi seluler terbaru
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seperti video call melalui jaringan 3G dan
Multimedia Messaging Services (MMS).
Untuk mendukung kinerja jaringan 3G-nya,
Axis berencana membangun 500 perangkat
Node-B.
Keberanian para investor yang mendanai
Axis tak lepas dari prediksi mereka bahwa
pasar Indonesia masih sangat potensial untuk
digarap. Presiden Komisaris NTS Eng Saud
Al-Daweeh mengatakan, kombinasi jumlah
penduduk yang besar dengan penetrasi
pengguna seluler yang masih rendah
menjadikan Indonesia pasar yang masih
menjanjikan. “Prediksi kami, lebih dari 150
juta masyarakat Indonesia masih menunggu
layanan yang terjangkau,” ujarnya.
Mengenai kekhawatiran interkoneksi
dengan operator lain yang akan tidak
optimal, pria asal Norwegia itu menegaskan
jika pihaknya menjamin tidak akan terjadi
gangguan terkait interkoneksi. ’’Kami sudah
membangun relationships yang bagus dengan
operator lain,’’ ucapnya. Sementara itu,
Head of Sales and Distribution NTS Edward
Anwar menjelaskan, untuk memaksimalkan
pemasaran, pihaknya juga secara bertahap
akan menyediakan Axis Centre.
Perang Tarif
Satu hal yang mungkin harus diperhatikan
Axis adalah perang tarif yang saat ini lagi
tren di antara para operator. Perang ini
dimulai dari aksi PT Excelcomindo Pratama
Tbk (XL) yang gencar mempromosikan tarif
berdurasi Rp1 per detik pada tahun lalu.
Lalu, menggebrak lagi dengan tarif Rp0,1

per detik meskipun sebenarnya tarif itu
hanya berlaku untuk sesama operator.
Tak lama kemudian operator yang lain
pun menyambutnya dengan panas. PT
Indosat Tbk ikut meramaikan “panasnya”
tarif dengan meluncurkan tarif IM3 Rp
0,01 per detik. Menyusul kemudian tarif
Rp0,00…1 per detik.
Melihat kompetitornya sangat ekspansif,
PT Telkomsel yang selama ini “jaim”
(jaga imej) tak mau tinggal diam. Melalui
berbagai produk selulernya seperti SimPATI
dan As, BUMN seluler ini mulai menerapkan
tarif dengan hitungan detik.
Data riset Business Monitor International
(BMI) menyebutkan, pelanggan seluler di
14 negara Asia pada 2005 mencapai 820
juta, naik 20,5% dari tahun sebelumnya.
Pertumbuhan pangsa pasar tercepat terjadi

di India, Vietnam, Pakistan, China, dan
Indonesia. BMI memperkirakan, jumlah
total pelanggan selular di kelima negara
itu mencapai 1,75 miliar pada tahun 2010,
atau terjadi penetrasi pasar lebih dari
50%. Jadi wajar saja kalau para operator
ini memasang strategi pemasaran dengan
label tarif murah. Terlebih, pemerintah
telah menurunkan tarif interkoneksi pada
1 April lalu.
Apalagi data 2006 memaparkan,
penetrasi seluler Indonesia hanya 30%
dibandingkan Malaysia 81%, Thailand
55%, Philipina 44%, Singapora 98%, China
33%, Korea Selatan 81%, dan Jepang 70%.
Indonesia hanya lebih tinggi sedikit dari
penetrasi selulernya ketimbang Pakistan
19,8%, India 9,5%, dan Vietnam 19%.
Merujuk data di atas, Axis memang
patut optimis. Hanya saja operator termuda
di Tanah Air ini sebaiknya memegang janji
untuk tidak menipu konsumennya. Pasalnya,
sudah menjadi rahasia umum banyak
masyarakat yang mengeluh karena merasa
terjebak dengan tarif murah sejumlah
operator.Dari perhitungannya yang rumit
hingga waktu bicara yang terkadang sering
terpotong pada menit-menit tertentu. Jika
Axis mampu mengambil simpati konsumen,
bisa jadi mereka menjadi ancaman serius
pemain lama di Indonesia.***

Jumlah Pelanggan Telepon Selular di Indonesia
(1996-2007 , Ribu
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Jerman Jajal Pasar RI

motor jerman : Perusahaan Jerman gandeng mitra lokal.

INDUSTRI kendaraan bermotor roda dua semakin kompetitif. Sachs Germany
melalui PT Minerva Motor Indonesia (MNI) mencoba peruntungan menggarap
pangsa pasar motor nasional.

P

otensi pasar motor Indonesia
memang sangat menggiurkan.
Bagaimana tidak? Lebih dari 5 juta
unit selalu terserap pasar. Nah,
besarnya potensi pasar inilah yang coba
dilirik perusahaan asal Jerman tersebut.
Sebagai gebrakan pertama, Sachs
meluncurkan motor Sachs MadAss 125.
Menggeber produk ini bukan tanpa alasan,
motor tersebut terkesan unik dan memang
berbeda dengan kendaraan roda dua
lainnya yang sudah diluncurkan pabrikan
motor asal Jepang, Korea atau China
yang sudah menancapkan “taringnya” di
Indonesia.
MadAss 125 didesain orisinil oleh
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Sachs Germany dengan standar emisi
euro III motor ini bisa dipastikan ramah
terhadap lingkungan. Harganya cukup
murah dan sangat bersaing dengan motor
lainnya, hanya Rp13,95 juta on the road di
Jakarta.
Merujuk alasan di atas, MNI optimistis
terhadap barang dagangan barunya ini. CEO
MNI Kristianto Goenadi saat peluncuran
Sachs MadAss 125 di Hotel Borobudur,
Jakarta, belum lama ini mengatakan,
pihaknya berkeyakinan produk Jerman itu
mampu menyerap perhatian konsumen
di Tanah Air. “Perusahaan sudah uji coba
di Japan Motor Show. Hasilnya diterima
juga oleh importir asing, karena produk

ini dinilai sesuai dengan pasar mereka,”
ucapnya.
Bicara strategi bagaimana MNI mampu
menggerus kemapanan produsen Jepang,
dia menjelaskan, perusahaannya akan
memulai pemasaran di kota-kota besar
terlebih dulu. Di mulai dari Jabotabek,
Lampung, Semarang, Surabaya dan
Medan. Selain itu, melihat potensi pasar
umumnya anak muda, maka MadAss 125
diarahkan pada segmen 17–20 tahun.
Agar cepat diketahui masyarakat, MNI
juga memasukkan ke pasar modern besar
seperti Carrefour. “Untuk sementara dalam
wilayah Ibu Kota kita ada 10 dealer dan
akan terus dikembangkan. Selain itu, Sach
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juga komit bakal merilis produk lainnya
seperti X-Cross,” papar Gunadi.
Saat ini penjualan MNI mencapai 7.000
unit per bulannya. Nah, khusus untuk
MadAss ditargetkan 1.000 unit per bulan.
Ini sudah dihitung dengan asumsi imbas
pelemahan ekonomi global terhadap daya
beli masyarakat. Pasalnya, yang bakal
terjadi adalah peralihan penggunaan
kendaraan roda empat ke roda dua.
Saat ini Sachs menggunakan komponen
global dari mancanegara, komponen dari
Indonesia hanya 20%. Rencananya, mereka
akan meningkatkan sampai 40%. Untuk
penjualan di Tanah Air, ada yang musti MNI
perhatikan secara seksama. Yakni, BBM
yang harus dikonsumsi MadAss 125 yang
berjenis premium nontimbal. Padahal di
daerah lain selain Jabodetabek belum
tersedia. Dengan demikian, pilihan yang
disarankan adalah Pertamax atau Pertamax
Plus. Padahal harga BBM nonsubsidi itu
sangat mahal.
Dalam berinvestasi, Sachs tidak mainmain. Agar produksinya kompetitif, mereka
mencari mitra diluar Jerman. Sach melalui
MNI dengan komitmen akan menjadikan
Indonesia sebagai basis produksi untuk
ekspor ke Asia Tenggara. “Kapasitas
produksi 10 ribu per bulan, tapi bisa
ditingkatkan hingga 20 ribu,” katanya.
Gunadi menambahkan, pengalaman
perusahaannya selama 8 tahun dan cabang
yang tersebar di Indonesia dengan lebih
dari 500 jaringan penjualan dan purnajual
diyakini akan mempermudah penetrasi
pasar. Untuk mendukung penjualan, MNI
menjalin kerja sama pembiayaan dengan
Adira Finance.

Banyak Muncul Varian Baru
Sekedar informasi, akibat melemahnya
laju ekonomi dunia yang berimbas negatif
bagi pertumbuhan nasional, para produsen
motor merevisi target penjualan. Pada 2008
ini, diprediksi penjualan terancam koreksi
hingga 15% dari target awal sebanyak 5,2
juta unit. Ramalan tersebut menyusul
naiknya harga sejumlah komoditas bahan
baku seperti baja, tembaga, plastik, dan
cat yang dipicu kenaikan harga minyak
mentah dunia. ”Jika terjadi kenaikan
harga tinggi pada salah satu komoditas
bahan baku atau BBM, ini memaksa kami
menaikkan harga. Meskipun, kenaikkan
dapat berpengaruh pada penjualan,”
ujar Direktur Marketing PT Astra Honda
Motor (AHM) Johannes Loman. Dia belum
bisa memprediksi harga bahan baku ke
depannya. Dia memperkirakan pada tahun
ini harga akan naik 0,5–2%.
Kondisi ini pula yang membuat AHM
merevisi target penjualannya di 2008 dari
semula penguasaan pasar sebesar 50%
menjadi 47–48%. Honda memilih lebih
realistis menghadapi kemungkinan pasar
yang lebih kompetitif tahun ini.Pada 2007,
pangsa pasar AHM sebanyak 46% dari total
penjualan motor sebanyak 4,6 juta unit.
Pada tahun 2008 ini, AHM menargetkan
penjualan sebanyak 2,4 juta–2,6 juta unit
dari target penjualan total 5–5 juta-5 juta
unit. Untuk menghadapi kompetisi yang
lebih ketat, AHM meluncurkan beberapa
produk baru seperti Honda City Sport.
Sementara itu, kompetitor AHM,
PT Yamaha Kencana Indonesia (YMKI)
membidik target penyerapan 2,4 juta unit
pada tahun ini. Karena itu, YMKI berencana
mengeluarkan sejumlah model baru yang

bisa meningkatkan minat konsumen untuk
memiliki sepeda motor. Mengenai model,
General Manager Marketing PT YMKI
Vincent Mulyono memaparkan, belum
bisa diungkapkan. “Memperbanyak varian
dilakukan untuk mempertahankan pangsa
pasar di bisnis motor nasional. Saat ini,
Yamaha sedang melakukan studi untuk
membaca kebutuhan konsumen. Pada
tahun 2008, Yamaha berharap meraih
pangsa pasar sebesar 39%,” kata Vincent.
Berdasarkan data Asosiasi Industri
Sepeda Motor Indonesia (AISI), penjualan
Yamaha tahun lalu naik 25,7% menjadi
1.833.506 unit dari tahun sebelumnya
yang hanya 1.458.561 unit. Hasil ini
membawa perusahaan berlogo garpu tala
ini menduduki peringkat kedua nasional
dengan pangsa pasar 39,1%.
Persaingan dua produsen motor asal
Jepang itu di Indonesia semakin sengit.
Jika puluhan tahun lalu, Honda dengan
berbangga diri mampu menjadi jawara
dengan jarak ratusan ribu unit. Belakangan
ini, mereka tak lagi bisa bernafas lega
karena jarak raihan penjualan tak lagi
bagai bumi dan langit.
Bahkan, Honda sempat beberapa
kali tersalip di tahun lalu. Data AISI
menunjukkan, penjualan sepeda motor
sepanjang Juli 2007 sebesar 364.389 unit.
Penjualan Yamaha unggul 161 ribu unit,
sedangkan Honda di posisi kedua dengan
143 ribu unit. Adapun Suzuki berada
di posisi ketiga, sebanyak 53.500 unit.
Pada bulan sebelumnya yakni di bulan
Maret pada tahun yang sama, penjualan
Yamaha sebanyak 159.035 unit atau 43,7%
sedangkan Honda hanya 151.074 unit atau
41,5%. ●

Penjualan Sepeda Motor di Indonesia (Unit)
Merek

2005

2006

2007

Honda
Kanzen
Kawasaki
Kymco
Piaggio
Suzuki
Yamaha

2.648.888
19.206
77.112
15.208
915
1.092.051
1.236.114

2.340.661
17.962
51.532
10.492
468
568.045
1.481.562

2.142.510
29.137
41.164
10.211
119
637.036
1.853.718

2008*

254.272
3.000
3.043
500
10
60.607
221.016

Sumber: AISI , Ket : *) Per April 2008
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Bank Mandiri Lirik
Industri Susu

SUSU tak lagi menjadi
kebutuhan sekunder
masyarakat Indonesia.
Sayangnya, hingga
saat ini konsumen
nasional masih
menggantungkan
kebutuhannya kepada
susu impor.

M

asalah klasik yang dihadapi
para
peternak sapi perah
seperti halnya petani dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
(UMKM) adalah sulitnya mengakses kredit
perbankan. Alhasil, jumlah sapi perah
tak mengalami pertumbuhan signifikan,
sehingga produksi susu masih sangat kurang
untuk memasok pasar nasional.
Sulitnya akses peternak ke lembaga
keuangan, seharusnya tak perlu terjadi.
Karena industri ini setiap tahun menunjukkan
prospek yang sangat besar. Peluang inilah
yang dibaca Bank Mandiri bersama PT
Nestle Indonesia. Belum lama ini di Jawa
Timur, BUMN perbankan tersebut melepas
kredit Rp25 miliar. Dana sebanyak itu untuk
pengadaan dua ribu ekor sapi perah bagi
1.000 peternak hingga 2013 mendatang.
Nestle Indonesia pun bersedia menyerap
susu yang dihasilkan para peternak ini.
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Hingga saat ini, Nestle mengklaim telah
menyerap 435 ton susu segar per hari dari
peternak.
Selain itu, Bank Mandiri melalui
keikutsertaannya dalam program kredit
ketahanan pangan dan energi (KKP-E),
juga menyatakan komitmennya untuk
menyalurkan modal sebesar Rp1,3 miliar
kepada 52 peternak sapi perah. Peternak
ini merupakan anggota kelompok peternak
Agropurna Mitra Mandiri binaan Indomilk
yang berada di wilayah Lembang, Jawa
Barat. “Kredit tersebut merupakan tahap
awal dari rencana penyaluran kredit bagi
peternak yang mencapai Rp12,5 miliar
untuk pengadaan 1.000 ekor sapi perah bagi
500 peternak,” ujar Direktur Micro & Retail
Banking Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin.
Bank Mandiri dalam penyaluran KKP-E,
khususnya untuk pembiayaan sektor
peternakan, di tahun ini mencapai Rp31

miliar dari total KKP-E Rp400 miliar.
“Pemberian kredit dan tersedianya dana
akan memberi dampak positif bagi peternak
untuk menambah populasi sapi perah.
sekaligus turut menggerakkan perekonomian
rakyat di sekitarnya,” ujarnya.
Gabungan Koperasi Susu Indonesia
(GKSI) mencatat, jumlah sapi perah saat ini
hanya sekitar 250.000 ekor. Angka ini masih
jauh dari kebutuhan susu nasional yang
harus dipenuhi, yakni sekitar 750.000 ekor
sapi. Rata-rata peternak hanya memiliki 2
hingga 3 ekor sapi. Padahal idealnya, satu
peternak memiliki 7 ekor sampai 10 ekor
sapi. Produksi susu juga tidak maksimal,
karena sapi lokal rata-rata hanya mampu
menghasilkan 13,5 liter susu per hari.
Prospek ini juga dibaca Menteri
Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris. Dia
mengatakan, Departemen Perindustrian
telah meloloskan usulan insentif bagi
industri pengolahan susu yang memiliki
prospek cerah, seiring dengan meningkatnya
pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
GKSI juga mencatat, kebutuhan susu
nasional sebesar 4,5 juta liter per hari.
Sementara, produksi susu lokal hanya
1,2 juta liter per hari. Disamping itu,
setiap tahun kalau rata-rata setiap orang
Indonesia baru menikmati sembilan liter
susu. Padahal, setiap penduduk Negara
Jiran seperti Malaysia dan Filipina sudah
mengkonsumsi 20 liter susu per tahun.
Selain merujuk fakta di atas, bicara
potensi komoditas susu semustinya sangat
menarik bagi perbankan. Bagaimana tidak?
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Pada 2007, harganya melonjak lebih dari
100%. Jika pada 2006 harga susu untuk
industri hanya US$2.000 per ton, tahun
2007 menjadi US$4.800. Kondisi ini telah
mengimbas ke berbagai negara. Di Inggris,
pabrik susu menaikkan harga susu krimer
sebesar 23%. Harga susu bubuk skim di sana
mencetak rekor baru 2.000 poundsterling
per ton. Padahal pada 2006 hanya 1.360
poundsterling.
Dari sisi pertumbuhan, industri susu
mencapai angka 20% per tahun. Tak heran
kalau banyak perusahaan asing di Indonesia
yang berani membangun pabrik susu bayi
dengan nilai investasi sekitar US$45–50
juta. Ketergantungan terhadap susu impor
juga diakui Presdir PT Frisian Flag Indonesia
Crees H M Ruygrok. Dia menginformasikan,
hingga saat ini 75% dari total bahan baku
Frisian Flag Indonesia diimpor dari Australia,
Selandia Baru, dan Belanda. Sedangkan 25%
sisanya dipasok dari lokal.
Bicara
pembiayaan,
sepatutnya
perbankan
nasional
berkaca
pada
pengalaman lembaga keuangan negaranegara yang industri pertanian dan
peternakannya maju. Kebijakan penguatan
modal mereka lebih berpihak kepada
peternak melalui skim-skim tertentu
yang favorable bagi pengembangan bisnis
peternakan.
Di Australia, untuk usaha peternakan
sapi potong Pemerintah memberikan
alokasi kredit cukup besar dengan tingkat
suku bunga kurang dari 8% per tahun, serta
masa tenor antara 15–20 tahun. Kebijakan
ini sangat membantu peternak sapi potong
di Australia untuk memiliki aset yang cukup
sehingga akhirnya berdaya saing tinggi.

Belajarlah Kepada China
Mantan Menteri Pertanian Bungaran
Saragih mengatakan, sebaiknya Indonesia
mencontoh manajemen industri susu di
China. Dia menuturkan, pada Mei 2006 lalu
sempat berkunjung ke China, khususnya
Inner Mongolia Autonomous Region. Salah
satu yang dikunjunginya adalah industri
susu segar. Yang menarik perhatian adalah
keseimbangan pengembangannya.
China mengembangkan kerja sama
yang harmonis antara industri susu segar
skala besar dan industri susu rakyat. Dan
yang perlu dicatat, langkah pengembangan
usaha ini mendapat dukungan penuh dari
pemerintah daerah dan pusat. Dukungan
pemerintah diarahkan untuk memungkinkan
kemitraan antara pengusaha besar (industri
pengolahan susu/IPS) dengan peternak.
Keduanya tunduk kepada mekanisme pasar,
sedangkan peran fasilitasi pemerintah
agar keduanya memperoleh keuntungan
yang memadai. Namun, untuk mendapat
keuntungan, baik peternak maupun IPS
harus menangkap skala usaha ekonomi,
disamping mempraktikkan prinsip bisnis
yang mengandalkan pada efisiensi dan biaya
rendah.
Melalui kerja sama ini, maka organisasi
menjadi efisien dan efektif dengan
menangkap skala usaha ekonomi. Melalui
skala usaha yang ekonomis, maka biaya
menjadi minimum dan layanan pun
efisien. Hasilnya, keuntungan para pelaku
usaha cukup tinggi. Yang dimaksud pelaku
mulai dari pemerintah sebagai penyedia
infrastruktur dan lokasi, serta fasilitator.
Pengusaha terdiri dari pengusaha jasa
konstruksi, bibit sapi, pakan, obat-obat

Tabel Konsumsi Susu Per kapita (liter/tahun)
Negara

2004

2005

2006

43.7

44.2

44.9

Indonesia

5.8

6.8

7.7

Malaysia

25.3

25

25

Singapura

19.9

20.3

20.8

Filipina

11.7

11.3

11

Thailand

23.6

24.9

25.1

Vietnam

6.4

7.6

8.5

China

8.5

10.9

13.2

India

ternak, pengusaha industri pengolahan
susu, serta peternak dan keluarganya.
Contoh konkretnya, pada areal
yang ditentukan untuk pengembangan
peternakan sapi perah, pengusaha jasa
kontruksi
membangun
perkampungan
peternakan. Dalam areal sekitar 20–30 ha itu
disiapkan rumah tempat tinggal dan areal
peternakan untuk 20–30 keluarga peternak.
Proses kepemilikan lahan peternakan itu
sama seperti di Indonesia memproses kredit
pemilikan rumah (KPR). Bedanya, kredit
dari pemerintah di sana suku bunganya
hanya 5%.
Setelah memperoleh rumah dan kandang,
peternak membeli sapi perah dengan cara
kredit masing-masing 20–30 ekor. Jumlah
kepemilikan sapi tersebut untuk menangkap
skala ekonomi. Selain itu, juga tergantung
pada jumlah anggota keluarga yang terlibat
mengelola peternakan ditambah tenaga
kerja setempat yang bisa direkrut. Tak kalah
menariknya, sapi di China bisa diagunkan ke
bank untuk mendapatkan kredit.
Model
mengumpulkan
peternak
dalam suatu perkampungan membuat
biaya produksi efisien. Untuk menjamin
konsistensi kuantitas dan kualitas produksi,
di tengah kampung disediakan pusat
pemerahan susu modern. Semua peternak
dapat menggunakan mesin pemerah itu
secara bergantian dengan membayar
fee. Selain mesin pemerah, tersedia juga
prosesing sederhana, yaitu alat pendingin
sebelum susu diangkut ke IPS yang
jaraknya sekitar 50 km dari perkampungan.
Hebatnya, pembangunan jalan, aliran
listrik, dan saluran air minum ke lokasi
itu menjadi tanggung jawab pemerintah
daerah. Wajar saja jika banyak investor
Australia, Eropa, dan Amerika Serikat,
tak ketinggalan pengusaha dari Indonesia
datang berinvestasi.
Menurut Bungaran, inti dari paparannya
adalah pengembangan agribisnis harus
diorganisir agar dapat menangkap skala
usaha yang tepat dalam bidang produksi,
layanan, dan pemasaran. Para peternak
pun harus diorganisir sedemikian rupa agar
dapat menangkap layanan-layanan yang
efisien.***

Sumber : Internal Tetra-pack, 2007
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Industri Alas Kaki tak
Terpengaruh Resesi

industri sepatu : Permintaan sepatu Amerika Serikat masih tinggi.

Resesi yang diramalkan bakal dialami pusat ekonomi dunia Amerika Serikat (AS) ternyata tidak terlalu
mengkhawatirkan industri alas kaki alias sepatu nasional. Gaya hidup dan regulasi antidumping bagi
China dan Vietnam jadi pemicunya.

D
36

epartemen

Perindustrian

(Depperin) optimistis, pangsa
pasar produk sepatu nasional di

pasar ekspor tetap terjaga,” katanya

Depperin Nugraha Sukmawidjaya.

meyakinkan.

Kendati

mengacuhkan

adanya

Nugraha

Pemerintah

berharap,

setidaknya

ekspor alas kaki nasional tahun ini

warga AS mengkonsumsi produk sepatu tidak

penurunan volume ekspor akibat resesi

menyamai nilai 2006 sebesar US$1,68

berubah. Mereka punya uang cukup untuk

AS yang diprediksi memicu pelambatan

miliar. Agar target terpenuhi, Depperin

membelanjakan produk sepatu yang sudah

perekonomian dunia. “Ekspor ke AS mungkin

menyiapkan langkah antisipatif dengan

menjadi kebutuhan utama di sana. Jadi,

akan terpangkas sampai 10% untuk sepatu

menawarkan cost reduction (pengurangan

Depperin masih yakin ada pertumbuhan

sport. Tapi, secara keseluruhan pangsa

harga) bahan baku alas kaki sport impor
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tidak

demikian,

potensi

●

AS akan tetap tumbuh. “Selera

positif,” kata Direktur Industri Aneka
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kepada para prinsipal asing.

antidumping atas produk alas kaki China

“Jadi, kuantitas impor bahan baku

dan Vietnam hingga 2010.

perusahaan sepatu Taiwan.
China

dan

Taiwan

juga

mulai

kami negosiasikan akan dikurangi dan

Kedua negara ini dituduh melakukan

mengincar sejumlah pabrik sepatu yang

digantikan dengan bahan baku lokal. Kalau

praktik harga ekspor yang lebih murah dari

hampir kolaps di Sukabumi. Salah satu

jumlahnya (impor) dikurangi, otomatis

harga jual di dalam negerinya sebesar 15%.

perusahaan Taiwan, akan memproduksi

harga akan berkurang,” paparnya.

Sehingga produsen di negara tujuan ekspor

sepatu sport berkapasitas 400.000 pasang

Dengan cara tersebut, industri sepatu

juga terancam tutup. Melihat penguasaan

per bulan dengan nilai investasi US$86,4

mempertahankan

sepatu Negeri Tirai Bambu di AS mencapai

juta. “Perusahaan ini akan menyerap

ekspor sepatu dengan angka yang sama,

lebih dari 50%, tentunya regulasi dumping

tenaga kerja 4.000 orang,” kata Nugraha

atau mendekati dengan ekspor tahun

ini harus dibaca sebagai peluang besar

tanpa memerinci nama perusahaan sepatu

lalu. Sebab, kenaikan harga produk dapat

merebut pangsa pasar mereka. Karena

Taiwan tersebut.

ditekan.

pengenaan bea antidumping, maka produk

Bicara tentang potensi, Indonesia baru

ekspor sepatu asal China akan lebih mahal

mampu memenuhi 15% untuk kebutuhan

dibandingkan sepatu nasional.

sepatu olah raga dan 2% untuk casual. Selain

nasional

tetap

Depperin

bisa

optimistis

pengurangan

harga

akan

negosiasi
berhasil

mengingat prinsipal sepatu AS tetap

Sementara di Eropa, Otoritas Uni Eropa

itu, pelaku usaha alas kaki di Indonesia

berupaya mempertahankan produksinya

juga memberikan tambahan daya saing bagi

juga harus membaca peluang kebutuhan

di sejumlah negara. Apalagi di saat yang

Indonesia dengan memberikan fasilitas

domestik yang per tahunnya mencapai

sama, para prinsipal sepatu AS tetap

generalized system of preferences(GSP),

lebih dari 1,18 juta pasang sepatu dengan

menjaga kestabilan konsumsi di pasar

yakni mekanisme pengurangan/pemberian

nilai tak kurang dari Rp7,2 triliun.

domestik yang mulai terdistorsi. “Jika

keringanan tarif bea masuk, sejak April

menguntungkan, pasti tawaran ini mereka

2005.

ambil,” ujarnya.

mencapai 15%.

Besarnya

GSP

yang

diberikan

Disamping itu, pangsa pasar UE yang
setiap tahunnya mengalami peningkatan
juga harus jelas dibaca pengusaha. Pada

Selain menciptakan harga yang lebih

Sebagai perbandingan, BM impor yang

2004, konsumsi sepatu per kapita di

kompetitif, memaksimalkan kandungan

dikenakan oleh negara-negara Uni Eropa

sana hanya 4,7 pasang, tapi satu tahun

lokal untuk sepatu sport seperti plastik,

terhadap sepatu asal Vietnam dan China

kemudian menjadi 5,2 pasang. Selain itu,

kulit, hingga kain, industri komponen alas

mencapai 24,7%. Sementara produk sepatu

UE saat ini cenderung memproduksi sepatu

kaki lokal juga akan bergairah. Langkah

asal Indonesia hanya dikenakan BM impor

kualitas tinggi. Sedangkan jenis lainnya

pengayaan kandungan lokal harus segera

sebesar 14%.

dipenuhi dari impor karena harganya

dioptimalkan karena tingginya harga bahan
baku yang terdongkrak 10–15%.
Optimisme yang dilontarkan Depperin

Membaca potensi yang ada, Nugraha
mengungkapkan,

sejumlah

kurang kompetitif.

prinsipal

Sedangkan pada sisi produksi, UE pada

sepatu asing asal China dan Taiwan telah

2005 mengalami penurunan kinerja sebesar

juga didorong fakta bahwa industri alas

mengincar

dijadikan

10,6% dibanding 2004. yaitu, dari 705,090

kaki China dan Vietnam masih terbelenggu

sebagai basis produksinya. Cara yang

juta pasang menjadi 630 juta pasang.

biaya antidumping oleh negara-negara

ditempuh mereka dengan mengakuisisi

Disamping itu, terjadi pengurangan jumlah

tujuan utama ekspor sepatu Asia, yaitu

sejumlah pabrik sepatu yang kolaps. Pada

perusahaan sebesar 10% dari 12.438

AS dan Uni Eropa. Kedua wilayah dengan

tahun lalu, sejumlah pabrik sepatu kolaps

perusahaan menjadi 11.200 perusahaan,

perekonomian maju itu mengenakan biaya

di Jawa Timur telah diakuisisi oleh tujuh

serta penyusutan tenaga kerja dari 290.129

Indonesia

untuk

orang menjadi 260.000 orang.

Nilai Ekspor Produk Sepatu dan Alas Kaki
tahun

Nilai (milia dolar AS)

Penurunan

tersebut

kontradiktif

dengan peningkatan kebutuhan mereka
pada 2005 sebesar 1,4% dibanding tahun

2006

15

sebelumnya. Yakni dari 2.155.570.000

2007

16

pasang menjadi 2.186.437.000 pasang

2008

18

sepatu yang dipenuhi dari produksi dalam
negeri UE dan impor. ***

Sumber: Departemen Perindustrian
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Kembangkan Daya
Saing Komponen Lokal

sertifikasi industri : Menteri Perindustrian Fahmi Idris (kiri) berharap daya saing industri nasional bisa lebih kuat.

Kini telah hadir segel sertifikasi mutu nasional yang disebut dengan QSEAL. Dengan adanya sertifikasi ini, industri
dalam negeri diharapkan mampu bersaing dengan produk komponen otomotif impor yang membanjiri pasar.

K

abar gembira bagi kalangan
produsen komponen otomotif
dalam negeri. Selain produknya
bisa bersaing di pasar lokal, mereka
juga dapat memasarkan komponennya ke
luar negeri. Hal ini dimungkinkan setelah
diluncurkannya sebuah segel sertifikasi
mutu nasional atau disebut “QSEAL”.
Lewat sertifikasi ini diharapkan, komponen
industri otomotif Indonesia punya peluang
istimewa untuk meningkatkan tingkat
kualitas manufakturing.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris pada
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peluncuran segel kualitas nasional (QSEAL)
di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat
mengungkapkan, program tersebut sangat
penting. Karena sejalan dengan program
pengembangan industri, khususnya untuk
meningkatkan kualitas dan produktivitas
industri
otomotif nasional, serta
memberikan perlindungan konsumen.
“Membangun
serta
meningkatkan
komponen dan suku cadang dalam negeri,”
ungkapnya.
Lebih lanjut diungkapkan Fahmi, saat
ini industri otomotif dalam negeri memiliki

potensi yang sangat besar. Dengan potensi
yang sangat besar tersebut maka peluang
untuk mengembangkan industri komponen
serta potensi melakukan peningkatan
ekspor, juga semakin besar “Tantangan saat
ini bagaimana bersaing dengan komponen
impor dengan membuat komponen
dengan kualitas serta mutu yang baik,”
tambahnya.
Menurut Fahmi salah satu tanda ekspor
dalam negeri mengalami peningkatan bisa
dilihat dari permintaan dari kalangan
pengusaha untuk penambahan car port di

Ekonomi & Bisnis

pelabuhan. Penambahan car port berarti
adanya tambahan volume ekspor produk
Indonesia, khususnya komponen otomotif.
“Saya sudah sering mendapatkan keluhan
agar car port ditambah. Ini mengindikasikan
ekspor kita meningkat,” tambah Fahmi.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan
Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM)
Hady Surjadipraja menyambut baik
program QSEAL yang dikembangkan Sentra
Otomotif Indonesia (SOI), mengingat makin
maraknya perkembangan industri otomotif
domestik.
Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda
Motor Indonesia, Gunadi Shinduwinata,
mengungkapkan
program
ini
amat
kondusif bagi industri kecil dan menengah.
Menurutnya dengan adanya segel kualitas
untuk komponen otomotif akan memberikan
harapan bagi industri kecil dan menengah

guna mengembangkan produk mereka
sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
“Ini merupakan salah satu cara untuk
mengembangkan industri komponen dalam
negeri,” ungkapnya
Presiden Direktur Ikatan Ahli Teknik
Otomotif-Indonesia (IATO-I) Hasiholan
Sidabutar menambahkan, kesadaran dan
komitmen kuat akan mutu produk sangatlah
penting bagi para pelaku industri otomotif.
Upaya meningkatkan kulitas produk dan
proses bagi produsen suku cadang lokal
harus menjadi perhatian bersama. “QSEAL
merupakan sarana yang tepat untuk
melaksanakan hal ini,” ungkapnya.
“Sertifikasi ini menjadi salah satu
penggerak utama pertumbuhan standar
domestik yang secara mandiri menjamin
suku cadang berkualitas,” ungkap Presiden
Direktur Asosiasi Bengkel Kendaraan

Indonesia (ASBEKINDO) A Yayat Ruhiyat.
Segel sertifikasi mutu ini tersedia
bagi seluruh produsen suku cadang
domestik Indonesia. Bagi kendaraan roda
empat, QSEAl menjamin filter oli, filter
bensin, gasket, knalpot dan kaca spion.
Sedangkan untuk komponen kendaraan
roda dua meliputi kanvas rem, knalpot,
gasket, komponen karet, kaca spionmotor
rantai dan gir (gear).
QSEAL
dimiliki dan dikelola oleh
SOI sebuah perusahaan konsultasi yang
didirikan oleh IATO-I pada 2002 untuk
menyediakan jasa layanan konsultasi dan
bantuan teknis kepada sektor otomotif
Indonesia. SOI bekerjasama dengan
individu profesional dan institusi terkait
industri otomotif, termasuk perusahaan,
institusi riset dan teknologi. ***

No.2 - 2008 ● Media Industri

●

39

Ekonomi & Bisnis

Industri Kreatif
Dongkrak Ekspor

Jangan remehkan industri kreatif. Kini, industri tersebut sudah mampu
memberikan kontribusi cukup besar. Untuk menggenjot pertumbuhan,
roadmapnya sudah disiapkan.

R

encananya, roadmap program
industri kreatif akan diluncurkan
pada Agustus 2008 mendatang.
Ketua Umum Badan Pengembangan
Ekspor Nasional (BPEN) Bahrul Alam
mengatakan, industri kreatif memiliki
kontribusi penting bagi pertumbuhan
ekonomi. “Karena itu, pemerintah saat ini
menyusun roadmap pengembangan industri
yang berbasis 14 kriteria,” ujarnya saat
acara Penghargaan Inacraft Award UMKM, di
Jakarta, bulan lalu.
Pengembangan
industri
kreatif
akan diserahkan ke setiap departemen
teknis terkait. Bagi UMKM yang ingin
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mengembangkan industri, pemerintah akan
menyediakan kredit berskala mikro. Hal ini
seperti yang diungkapkan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) saat membuka
acara Inacraft 2008.
Industri kreatif di tanah air, terus
menggeliat yang di buktikan dengan
kemampuannya memasuki pasar ekspor
tercatat 10,6% dari total ekspor 2007.
Kontribusi itu cukup tinggi dibanding
negara-negara lain di dunia. Sebagai
perbandingan,
persentase
kontribusi
sektor ekonomi kreatif terhadap ekspor
di Singapura 2,8%, sedangkan Inggris
7,9%. Sementara Indonesia menargetkan

pertumbuhannya dalam 5-8 tahun ke depan
akan mampu menyumbang 10% dari PDB
(Produk Domestik Bruto).
Kinerja tersebut dihasilkan oleh
kreativitas yang tidak hanya berbasis
artistik, namun juga sains dan engineering.
Dalam hal ini, pengembangan bidang seni,
inovasi teknologi dan kewirausahaan sangat
berperan. Karena itu, pelaku industri kreatif
dapat lebih aktif berinovasi menciptakan
produk menarik. Sementara pemerintah
akan mengampanyekan penggunaan produk
karya negeri sendiri.
Departemen Perdagangan mencatat,
sektor ekonomi kreatif mampu menyerap

Ekonomi & Bisnis
rata-rata 5,4 juta pekerja di Indonesia.
Jumlah itu tersebar di 2,2 juta perusahaan
atau 5,2% dari total jumlah perusahaan di
Tanah Air. Partisipasi tenaga kerja di sektor
industri kreatif juga tinggi, yakni 5,8%
dari rata-rata produktivitas nasional. Atau
dengan kata lain kontribusinya mencapai
Rp104,6 triliun atau 6,3 persen dari produk
domestik bruto (PDB).
Ada 14 sektor industri kreatif
di Indonesia yang memiliki peluang
pengembangan,
yaitu
periklanan,
arsitektur, pasar seni dan barang antik,
kerajinan, desain, fashion, dan film. Lalu
video dan fotografi, permainan interaktif,
musik, seni pertunjukan, penerbitan dan
percetakan, layanan komputer dan peranti
lunak, radio dan televisi, serta riset dan
pengembangan.
Sementara khusus untuk kerajinan, pada
2007 lalu nilai ekspornya mencapai US$642
juta atau meningkat 20% dibanding 2006
sebesar US$534 juta. Membaca potensi yang
ada, pemerintah kini telah mengajukan
banyak modal kepada koperasi dan bank
untuk Program Kredit Usaha Rakyat (KUR)
tanpa agunan.
Konsep Industri kreatif sudah mulai
berkembang secara global sejak beberapa
tahun terakhir. Sejumlah negara maju seperti
Inggris dalam beberapa tahun terakhir
mulai mencari sumber perekonomian baru.
Sebab, sektor tradisional seperti industri
dan keuangan yang selama ini diandalkan
ternyata mengalami perlambatan seiring
lesunya ekonomi global.
Istilah industri kreatif pertama kali

digunakan oleh Partai Buruh Australia pada
1997. Sementara analisis pertama dari
dampak ekonomi yang ditimbulkan sektor
kreatif dilakukan 1998 oleh Departemen
Kebudayaan, Media, dan Olahraga Inggris.
Di
Indonesia,
kesadaran
akan
pentingnya ekonomi kreativitas baru terjadi
sejak dua tahun silam ketika pemerintah
mencanangkan Indonesian Design Power
2007–2010. Indonesia sangat berpotensi
untuk mengembangkan sumber kreativitas
yang ada. Mulai dari seni, pakaian adat,
jamu-jamuan, cagar budaya sampai dengan
kuliner. Peluang ekspornya pun cukup besar
karena sebanyak 50% konsumsi negara maju
berasal dari kategori industri kreatif.
HKI
Pada tataran nasional, industri kreatif
terkendala satu hal yakni mengenai
pembajakan. Banyak karya cipta yang ditiru
orang lain. Inilah yang mungkin membuat
para pembuat ide jadi malas berkreativitas.
Selain itu, biaya juga banyak dikeluhkan
pengusaha UMKM.
Mari E Pangestu Wakil Ketua Harian
Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang juga
Menteri Perdagangan akan memberikan
potongan biaya sebesar 50% bagi UMKM
untuk pendaftaran merek, hak cipta atau
desain. “Selain perlindungan hak cipta
yang dilakukan melalui pendaftaran dan
perolehan sertifikat, penegakan hukum
juga penting supaya pelanggaran hak cipta
seperti pengadaan hasil karya musik dan
seni yang tidak sah (pembajakan) dapat

dicegah,” tambahnya.
Tak hanya pemerintah pusat yang
menyadari bahwa industri kreatif sangat
berpengaruh terhadap roda ekonomi.
Pemkot Bandung pun ikut merasakannya.
Walaupun mengaku terlambat, Sekretaris
Kota Bandung Edi Siswadi telah merancang
langkah mengoptimalkan potensi ekonomi
tersebut. “Industri berbasis sumber daya
alam sudah kewalahan mengantisipasi harga
minyak. Karena itu, industri yang berbasis
ilmu pengetahuan dan kreativitas ini
semakin dikembangkan di dunia, khususnya
Inggris,” ucapnya.
Menurut dia, meskipun belum adanya
konsep, dukungan maksimal dari pemerintah,
nyatanya industri ini sudah berjalan kurang
lebih 10 tahun. Menurut catatan, di Bandung
sudah ada 400 outlet industri kreatif yang
menyerap 334.244 tenaga kerja. Selain itu,
industri ini juga memberikan kontribusi 11%
untuk pertumbuhan ekonomi kota. Merujuk
kontribusi tersebut, Pemkot Bandung dalam
rencana kebijakannya tahun ini, lebih
menekankan fondasi ekonomi sebagai kota
jasa yang berbasis industri kreatif yang
semakin kompetitif dalam level global.
Untuk menggapai mimpi tersebut,
pemkot juga berencana bersinergi dengan
sejumlah lembaga pendidikan seperti ITB
yang memiliki lembaga penelitian. Pasalnya
selama ini mereka masih jalan sendirisendiri, belum memberikan stimulus yang
optimal terhadap pengembangan, terutama
SDM dan produk.***

Perkembangan Ekspor Industri Kecil Menengah , Tahun 2004 - 2006 (Nilai US$)
No
1
2
3
4
5

Cabang Industri
Pangan
Sandang
KBB
Logam & Elektronika
Kerajinan
Jumlah

2004
283.768.092
1.909.477.889
4.184.430.619
935.021.505
519.182.538
7.831.880.644

2005
329.464.101
2.075.844.100
4.390.513.391
1.175.486.372
493.763.674
8.468.071.638

LP 2004 - 2005
1610
871
492
2572
-490
75

2006 **
341.324.808
2.127.740.202
4.465.152.118
1.223.681.313
496.726.256
8.654.624.697

LP 2005 - 2006
36
25
17
41
6
250

Sumber : Ditjen IKM, Ket : *) Angka sementara, **) Angka sangat sementara

Bandung
Yogyakarta
Surabaya
Denpasar
Jakarta

Potensi Industri Kreatif di Berbagai Kota
Desain, fashion, arsitektur, film, video, radio, perangkat lunak
Barang antik, seni pertunjukan
Perangkat lunak hiburan interaktif
Barang antik, seni pertunjukan
Periklanan, film dan video,televisi dan radio, musik, percetakan

Diolah dari berbagai sumber
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Gurihnya Bisnis Kuliner Lokal

PRODUK ASLI: Suasana pameran pesona
kuliner Indonesia di Plasa Departemen
Perindustrian, belum lama ini

Potensi kuliner di Tanah
Air begitu besar dan bisa
dijadikan altenatif ekonomi
yang menjanjikan. Tapi,
jasa boga tersebut harus
menggunakan teknologi
yang tidak pengemasan
yang menarik.
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I

ndustri kuliner milik Industri kecil dan
menengah (IKM) khususnya makanan
dan minuman bisa masuk pasar ritel
intenasional, selama usaha tersebut
meningkatkan teknologi pengolahan dan
pengemasan. “Ini kali yang ketiga terkait
pameran makanan. Karena kuliner adalah
masalah serius penanganannya, terutama
untuk menjaga ketahanan pangan. Harus
ada pengembangan, termasuk teknologi
pengemasan dan pengolahan makanan dan
minuman,” kata Menteri Fahmi Idris dalam
sambutannya yang dibacakan oleh Dirjen
IKM Fauzi Aziz, saat membuka pameran
pesona kuliner Indonesia (6-9 Mei 2008) di
Plasa Departemen Perindustrian.
Fahmi yakin dengan diselenggarakannya
acara pameran seperti ini diharapkan
dapat membuka peluang ekonomi untuk

skala ekonomi keluarga. “Jasaboga sebagai
alternatif ekonomi yang menjanjikan,
dengan catatan, industri kuliner ini selain
memiliki kualitas sehat yang baik, dituntut
kemasan yang baik. Disamping itu, tidak
melupakan aspek cita rasanya,” tambah
Fahmi.
Untuk itu, ia mengharapkan produk
kuliner dalam negeri bisa bersaing dipasar
lokal, termasuk bisa diterima pasar ritel
internasional seperti Carrefour, Giant, atau
hipemarket.
Sementara itu Direktur Jenderal
Industri Kecil dan Menengah Departemen
Perindustrian Fauzi Aziz mengungkapkan
pada penandatangan nota kesepahaman
(memorandum
of
understanding/
Mou)
pembuatan
website
IKM
bekerjasama dengan Mitsubishi Corporation
di Jakarta, potensi IKM sangat besar,
bahkan IKM juga memiliki peran dalam
membangun industri ditanah air. Fauzi
berharap lewat kerjasama pembuatan
email tersebut, akan membuka kesempatan
marketing bagi UKM yang ada di tanah air.
Kerjasama Depperin dan Mitsubishi
tersebut untuk keduakalinya. Pada 2006
lalu dilakukan kerjasama pelatihan serta
pembuatan website. Pada kerjasama
pertama tersebut diikuti sekitar 323
unit IKM. Dari jumlah tersebut sekitar
22 unit IKM telah melakukan transaksi on
line. Untuk tahap kedua kerjasama ini
diikuti sekitar 300 IKM dan dilaksanakan di
Jakarta, Bandung, Semarang, Jogjakarta,
Surabaya, Denpasar, Makassar, Padang
dan Medan. Kerjasama ini sekaligus
menandakan 50 tahun kerjasama dua
negara antara Indonesia dan Jepang.
“Kami berharap lewat kerjasama ini IKM
dapat lebih maju lagi,” ungkap Fauzi.
Sekadar Informasi, sejak 2007, jumlah
unit usaha IKM mencapai 3,4 juta unit
serta menyerap tenaga kerja sebanyak 9,3
juta orang dan ekspor IKM mencapai US$
9,4 miliar.***
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Target Ekspor Elektronika
US$ 7,8 miliar

Produk elektronik dalam suatu pameran belum lama ini, Pemerintah menargetkan industri elektronik tumbuh 11,5% per tahun.

Pemerintah menargetkan ekspor elektronik tahun ini mencapai US$ 7,8 miliar (Rp
71,7 triliun) meningkat dari tahun sebelumnya sebesar US$ 6,95 miliar  (Rp 63,9
triliun).

M

enteri Prindustrian Fahmi Idris
optimistis angka itu bisa tercapai
mengingat kapasitas produksi
industri elektronik Indonesia
belum maksimal. “Potensi perkembangan
industri elektronik Indonesia masih sangat
besar. Tingkat utilisasinya saat ini baru
mencapai 60 %,” ujarnya pada pembukaan
pameran elektronik di Departemen
Perindustrian, belum lama ini.
Tahun lalu, nilai produksi elektronik
nasional sebesar Rp 87,39 triliun dengan
nilai investasi mencapai US$ 481 juta dan
menyerap tenaga kerja 235 ribu orang.
Pemerintah menargetkan industri elektronik
tumbuh 11,5% per tahun.
Namun, Fahmi mengakui, saat ini belum
ada investasi baru di industri elektronik
yang masuk karena hampir semua produsen
elektronik dunia sudah mempunyai pabrik
di Indonesia. Investasi yang dikeluarkan
biasanya hanya berbentuk perluasan

pabrik.
Meski demikian, peluang investasi di
Indonesia sangat besar karena didukung
potensi tenaga kerja, pangsa pasar yang
masih lebar, dan ketersediaan sumber
bahan baku untuk komponen elektronik.
“Seperti integrated circut (IC) atau printed
circuit board (PCB),” terangnya.Karena
itu, dibutuhkan promosi yang lebih intensif
untuk menginformasikan kemampuan dan
peluang industri elektronik di Indonesia.
Melihat
potensi
itu,
pemerintah mendorong terciptanya iklim
usaha yang lebih kondusif. Misalnya,
penurunan PPn BM untuk produk
elektronika yang memiliki peluang besar
untuk berkembang, khususnya untuk pasar
ekspor dan pasar dalam negeri. Selain itu,
dilakukan penyebaran lokasi industri dan
tidak hanya terpusat di pulau Jawa dan
Batam.

Komponen Dalam Negeri
Kondisi pasar elektronik dalam negeri
cukup menggiurkan. Lebih menggembirakan
lagi, saat ini   sudah banyak perusahaan
elektronika yang menggunakan komponen
lokal. Hanya saja, Fahmi mengingatkan,
kondisi itu hendaknya benar-benar
dimanfaatkan produsen komponen dalam
negeri dengan meningkatkan kualitas.
“Jangan sampai setelah menggunakan
komponen dalam negeri justru akan
mengurangi kualitas produknya,” ujar dia.
Di sisi lain, industri elektronik di
Indonesia juga sudah diterima di pasar
global. Tengok saja, setiap tahun   nilai
ekpor produk elektronik mengalami
peningkatan. Pada 2006, nilai ekspor
produk elektronik sekitar US$ 2,69. Setahun
kemudian melonjak menjadi US$ 7,6.Dan
tahun ini diperkirakan nilai ekspor industri
elektronik menembus US$ 8,4 miliar.***
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Depperin Pertemukan
Pengusaha Indonesia dan RRT

investor rrt: Menteri Perindustrian Fahmi Idris memberi sambutan di depan investor RRT dan Pengusaha Indonesia

P

emerintah senantiasa mendorong
peningkatan investasi kalangan
pengusaha dan investor Republik
Rakyat Tiongkok (RRT) di
Indonesia, dan meningkatkan kerja sama
industri antara pengusaha kedua negara
di berbagai sektor ekonomi, serta untuk
mempromosikan potensi ekonomi daerah
di tanah air.
Sebagai bukti keseriusan,
Departemen Perindustrian (Depperin)
bekerjasama dengan Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) Beijing, yang
didukung sejumlah departemen terkait,
telah menggelar Temu Usaha antara
pengusaha Indonesia RRT. Pertemuan itu
bertemakan “Promosi Kerjasama Investasi
dan Industri” di Gedung Departemen
Perindustrian, Jakarta, pertengahan
Mei lalu. Dilanjutkan dengan kunjungan
para pengusaha RRT ke Kawasan
Industri Jababeka dan Kawasan Industri
Karawang.
Sudah menjadi rahasia umum,
p e r e k o n o m i a n R RT m e n g a l a m i
perkembangan cukup pesat dalam
beberapa tahun terakhir ini. GDP RRT
terus tumbuh dari 8% (tahun 2002)
menjadi 9,1% (2003), 9,5% (2004), 9,8%
(2005), 10.7% (2006), dan 11,4% (2007).
Pada tahun 2007 perdagangan luar negeri
RRT telah mencapai US$ 2,17 triliun atau
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terbesar ke 3 di dunia. Perkembangan
ekonomi yang pesat itu mendorong dunia
usaha RRT melakukan ekspansi usaha ke
luar negeri termasuk ke Indonesia.
Perdagangan RI-RRT pada tahun
2007 telah mencapai US$ 25,01 miliar
atau melampaui target yang ditetapkan
untuk tahun 2008 sebesar US$ 20 miliar.
Demikian juga dengan kerjasama investasi
RI-RRT terus mengalami pertumbuhan
yang signifikan. Berdasarkan data BKPM,
pada tahun 2007 investasi RRT pada
sektor nonmigas di Indonesia mencapai
US$ 272,3 juta dengan 109 proyek atau
naik 108,34% dari tahun 2006 sebesar US$
130,7 juta dengan 76 proyek.
Sementara itu, mengacu kepada
target pertumbuhan sektor industri
manufaktur Indonesia sebesar rata-rata
8,6% per tahun selama tahun 2005-2009
serta target penyerapan tenaga kerja
sebanyak 500.000 orang per tahun yang
diperkirakan dapat disediakan melalui
penambahan investasi senilai Rp. 40-50
triliun per tahun. Maka para investor RRT
itu merupakan peluang bagi Indonesia
untuk mewujudkan target-target
tersebut.
“Temu usaha itu adalah kesempatan
emas bagi penarikan investasi RRT ke
Indonesia baik dalam bentuk kerjasama
permodalan maupun kerjasama

teknologi,” ungkap   Kepala    Biro Umum
dan Humas Departemen Perindustrian,
Muhdori.
Karena itu, diharapkan dapat
dilakukan pertukaran informasi bisnis
antara para pengusaha kedua negara
agar terjalin kerjasama di sektor-sektor
antara lain industri, perdagangan,
pertambangan, energi, pertanian,
kehutanan dan konstruksi.
Delegasi RRT yang hadir berjumlah
174 orang dari 124 perusahaan, sedangkan
dari Indonesia sebanyak 327 orang terdiri
dari 59 orang dari asosiasi, 27 orang dari
pemerintah dan 241 orang dari kalangan
dunia usaha. Dengan demikian, total
perserta Temu Usaha sebanyak 501
orang.
Delegasi Indonesia terdiri dari wakilwakil sektor usaha, asosiasi dan para
pejabat pemerintah dibawah koordinasi
Departemen Perindustrian, Departemen
Perdagangan, Departemen Energi Sumber
Daya Mineral, BKPM, Kadin, dan Himpunan
Kawasan Indonesia. Hadir juga wakilwakil pengusaha daerah, asosiasi dan
pejabat pemerintah dari Pemda Propinsi
Bangka.
Pembukaan pertemuan itu dihadiri
M e n t e r i Pe r i n d u s t r i a n , M e n t e r i
Perdagangan, Ketua BKPM, dan sejumlah
gubernur.***

Profil

Fairy Suryana

Dari Konstruksi Berpaling ke Pangan
Saya memiliki keinginan mempunyai industri sendiri yang dapat
membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.
Setahun setelah berdirinya perusahaan
tersebut, kemudian seorang Alumni Harvard
University membeli saham dewa.com
sebesar 51 persen dan mendaftarkannya di
Nasdaq.
Setelah perusahaan go public, tawaran

Fairy Suryana

media industri/dok

H

ujan emas di negeri orang, hujan
batu di negeri sendiri, masih
lebih baik negeri sendiri. Demi
mengembangkan negerinya dia
rela kembali tanah air, meski tawaran
menggiurkan untuk bekerja di negara
lain berdatangan. Namun dirinya tetap
kukuh untuk memajukan Indonesia dan
menjadikan Indonesia swasembada pangan
dengan mendirikan industri pupuk di tanah
air. Dia adalah Komisaris Utama PT Mahacon
Bangun Kencana, Fairy Suryana.
Saya jauh-jauh sekolah di Amerika,
masa saya harus bekerja dan memajukan
negara lain,” ujar pendiri Grup Mahacon
(PT Mahacon Bangun Kencana, PT Mahacon
Nusantara, Dewa Network Inc. dan PT Dewa
Network Indonesia) ini. Ia mengungkapkan
begitu banyak tawaran datang kepadanya
untuk bekerja di negeri orang. Namun
semua tawaran itu ditolaknya.
Tawaran untuk bekerja di negara lain
ini bermula ketika dirinya menempuh
pendidikan
di
Strayer
University,
Washington (USA) jurusan bisnis (1991).
Selama menempuh studi di negeri Paman
Sam tersebut Fairy sapaan akrab pria ini,
tidak hanya mendalami dunia bisnis. Dirinya
juga kepincut dengan dunia IT (Information
Technologi) yang tengah booming di Amerika
Serikat kala itu.
Singkat kata, kecintaannya akan dunia
IT tersebut diwujudkan dengan mendirikan
situs www.dewa.com pada 1995. Situs
ini merupakan situs pertama yang dibuat
oleh orang Indonesia. Bahkan lanjut Fairy,
di Amerika situs ini menjadi situs pencari
(search engine) kelima terbesar sebelum
lahirnya google!. “Saya memulai bisnis
tersebut dengan dana sekitar tiga ratus
dolar AS,” ungkapnya.
Untuk
menguatkan
bisnis
yang
digelutinya tersebut, kemudian pada 1996
dirinya mendirikan Dewa Network Inc.

semakin kencang berdatangan. Bahkan
salah satu tawaran tersebut mengajaknya
untuk melebarkan sayap dan mendirikan
Dewa di Eropa. Bahkan rekannya itu
bersedia
menguruskan
green
card
(kewarganegaraan). “Tapi saya memutuskan
untuk kembali ke tanah air,” tuturnya.
Berbekal pengalaman serta ilmu yang
ditempanya di Amerika ternyata membuat
Fairy peka dengan sekitarnya. Buktinya
dirinya, mampu membaca kondisi yang
ada di lingkungannya. Hal pertama yang

dilihatnya adalah banyaknya pengangguran
yang terjadi setelah Indonesia dihantam
badai krisis ekonomi. Untuk mengurangi
hal tersebut menurutnya perlu diciptakan
lapangan pekerjaan.
Hal ini kemudian mendasarinya untuk
mendirikan perusahaan pada 2003 yang kini
menjelma menjadi Grup Mahacon dengan
beberapa anak perusahaan dibawahnya.
(PT Mahacon Bangun Kencana, PT Mahacon
Nusantara, Dewa Network Inc dan PT Dewa
Network Indonesia)
      
Banting setir ke pangan
Bergelut didunia IT dan konstruksi
ternyata tidak membuat Fairy puas.
Bersama sang istri Nilawati, dirinya bahu
membahu membangun Grup Mahacon dari
nol hingga memiliki bisnis yang menggurita.
Bahkan
kini
keduanya
membentuk
kolaborasi yang harmonis. Dirinya menjabat
sebagai komisaris utama sedangkan sang
istri menjabat sebagai direktur utama
perusahaan yang mereka pimpin saat ini.
Krisis pangan yang terjadi akhir-akhir
ini dan hampir melanda seluruh dunia
membuat ide cemerlang terbersit dari
kepala Fairy. Dirinya menganggap Indonesia
yang terkenal sebagai daerah lumbung
beras dan negara agraris tidak sepantasnya
mengalami krisis pangan. Untuk itu salah
satu langkah yang dilakukannya yakni
bagaimana meningkatkan kualitas beras
serta pupuk yang digunakan petani dapat
melipat gandakan hasil pertanian.
Grup Mahacon kemudian mendirikan
PT Indra Patra. Diharapkan perusahaan ini
bergerak dibidang pengembangan pupuk
dan beras, yang akan mampu meningkatkan
produktivitas beras lewat produk-produk
yang dihasilkan. “Saya memiliki keinginan
mempunyai industri sendiri yang dapat
membuka lapangan pekerjaan bagi
masyarakat Indonesia.***
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Insert
Baristand Industri Manado

Ujung Tombak Riset dan
Standardisasi Industri di Daerah

laboratorium industri: Menangani kegiatan riset dan pengujian aneka produk.

R

ejim perdagangan bebas sebagai
konsekuensi logis dari pelaksanaan
globalisasi dan liberalisasi
perdagangan dunia telah
melahirkan sebuah fenomena ekonomi
berupa persaingan (kompetisi) dagang.
Perdagangan bebas itu kini telah membawa
masyarakat dunia ke dalam persaingan
yang sangat ketat dalam perdagangan
produk-produk dan jasa antar berbagai
negara. Bahkan persaingan itu terjadi tanpa
mengenal batas-batas wilayah negara.
Karena itu, sudah menjadi rumus
baku dalam kegiatan perdagangan di era
globalisasi dan liberalisasi ini bahwa setiap
produk atau jasa yang diperdagangkan, baik
di pasar domestik maupun di pasar global
harus memiliki daya saing yang kuat agar
produk atau jasa tersebut dapat diterima
pasar. Daya saing itu bisa berupa kualitasnya
yang tinggi, harganya kompetitif, memenuhi
standar internasional, pengiriman
(delivery)-nya tepat waktu, layanan purna
jualnya bagus dan lain-lain.
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Dalam konteks persaingan bebas itu
sudah barang tentu kegiatan riset dan
standardisasi memegang peranan yang
sangat penting dalam menentukan daya
saing sebuah produk atau jasa sebuah
perusahaan industri. Karena melalui
kegiatan riset dan standardisasi itulah dapat
diperoleh barang atau jasa yang memiliki
daya saing tinggi di pasar.
Indonesia yang memiliki wilayah cukup
luas dan terdiri dari puluhan ribu pulau
dengan aneka ragam potensi sumber daya
alam yang sangat bervariasi tentu saja
membutuhkan banyak lembaga riset dan
standardisasi. Harapannya adalah agar
lembaga-lembaga itu mampu melayani
seluruh industri yang ada di tiap wilayah
yang luas tersebut. Karena itu, Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI)
Departemen Perindustrian mendirikan Balai
Riset dan Standardisasi Industri di 11 wilayah
di tanah air untuk melayani kebutuhan riset
dan standardisasi industri para pelaku usaha
di bidang industri di daerah.

Peranan Balai Riset dan Standardisasi
(Baristand) Industri itu sangatlah penting
dalam mendukung upaya pemberdayaan
dan pengembangan ekonomi di daerah,
khususnya bagi sektor-sektor ekonomi
yang berbasis sumber daya alam lokal.
Lebih-lebih dalam rangka menggali dan
mengembangkan potensi sumber daya
alam di daerah, peranan Baristand Industri
sangat penting karena mereka menjadi
ujung tombak bagi pengembangan potensi
sumber-sumber daya alam baru di daerah.
Salah satu Baristand Industri yang sudah
cukup lama berkiprah dalam pengembangan
sumber daya alam lokal adalah Baristand
Industri Manado. Baristand Industri Manado
merupakan salah satu Balai Riset dan
Standardisasi Industri di bawah Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI) Departemen Perindustrian Republik
Indonesia. Sebelumnya lembaga ini bernama
Balai Penelitian dan Pengembangan Industri
Manado atau Balai Industri Manado.
Namun sesuai Surat Keputusan (SK)

Insert

Menteri Perindustrian dan Perdagangan
(Menperindag) Nomor 784/SK/MPP/XI/2002
tanggal 22 Nopember 2002 diubah namanya
menjadi Balai Riset dan Standardisasi
Industri dan Perdagangan Manado.
Selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2006
namanya berubah kembali menjadi Balai
Riset dan Standardisasi Industri menyusul
terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 49/M-IND/PER/6/2006.
Dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya, Baristand Industri Manado telah
menetapkan visi untuk menjadi institusi
yang unggul di bidang riset dan standardisasi
industri. Sementara misi dari Baristand
Industri Manado adalah menghasilkan
riset yang dibutuhkan oleh industri kecil
dan menengah; menerapkan standardisasi
dan sertifikasi bagi masyarakat, industri
dan dunia usaha; serta mengembangkan
teknologi penanggulangan pencemaran.
Kegiatan layanan di bidang riset dan
standardisasi industri yang dilakukan
Baristand Industri Manado selama ini
meliputi jasa layanan riset, teknologi dan
jasa pengujian; jasa rancang bangun atau
rekayasa industri; dan jasa penelitian dan
pengembangan produk.
Di bidang jasa layanan riset, teknologi
dan jasa pengujian, Baristand Industri
Manado selama ini menangani kegiatan
riset dan pengujian terhadap aneka produk
hasil pertanian dan industri. Beberapa
produk yang sejak lama ditangani antara
lain produk pertanian seperti vanili, kelapa,
jagung dan lain-lain; produk industri
makanan dan minuman seperti mie, kecap,
makanan dalam kaleng, air minum dalam
kemasan, minuman beralkohol dan lainlain; produk industri bahan bangunan; dan
produk wajib uji SNI seperti pupuk, semen,
tepung terigu.
Baristand Industri Manado juga banyak
menangani jasa pelayanan riset dan
pengujian untuk air dan air limbah industri
serta lingkungan seperti air minum dan air
baku industri, limbah padat, cair dan gas
termasuk bahan beracun dan berbahaya,
emisi gas buang dan udara ambien.
Di bidang rancang bangun atau rekayasa
industri, Baristand Industri Manado
sudah sejak lama melakukan kegiatan
perancangan peralatan teknologi tepat

guna untuk industri. Beberapa produk
peralatan teknologi tepat guna yang telah
berhasil diciptakan lembaga ini diantaranya
tungku pengering kopra putih, tungku arang
tempurung dan lain-lain. Baristand Industri
Manado juga telah berhasil melakukan
perancangan teknologi pengolahan limbah
industri (instalasi pengolahan air limbah)
dari skala kecil sampai skala besar.
Di bidang jasa penelitian dan
pengembangan produk Baristand Industri
Manado juga melakukan berbagai
kegiatan litbang seperti penelitian dan
pengembangan produk hasil pertanian dari
industri kecil sampai dengan industri skala
besar. Beberapa hasil penelitian yang telah
berhasil diperkenalkan kepada masyarakat
diantaranya teknologi pembuatan dodol
buah-buahan dan aneka produk makanan
dari kelapa.
Kegiatan Litbang lainnya yang dilakukan
Baristand Industri Manado diantaranya
penelitian dan pengembangan produk hasil
perikanan, penelitian dan pengembangan
teknologi proses produksi industri makanan
dan minuman serta penelitian dan
pengembangan proses pengolahan limbah
industri.
Untuk melakukan berbagai kegiatan
riset, teknologi, jasa pengujian, rancang
bangun/rekayasa industri dan litbang

produk, tentu saja diperlukan sarana dan
prasarana serta sumber daya manusia yang
memadai. Dalam hal ini Baristand Industri
Manado telah memiliki berbagai fasilitas
yang cukup lengkap yang didukung dengan
sumber daya manusia yang ahli di bidangnya
masing-masing.
Salah satu fasilitas yang sangat penting
di Baristand Industri Manado adalah fasilitas
laboratorium. Saat ini Baristand Industri
Manado memiliki Laboratorium Aneka
Komoditi yang telah mendapatkan akreditasi
dari Komite Akreditasi Nasional (KAN),
Laboratorium Lingkungan dan Laboratorium
Mobil untuk uji gas/udara. Laboratoriumla boratorium tersebut dilengkapi dengan
berbagai peralatan canggih yang mampu
mendukung berbagai kegiatan riset dan
standardisasi industri di Baristand Industri
Manado.
Baristand Industri Manado juga memiliki
perpustakaan yang cukup lengkap dengan
2.500 koleksi buku text book, jurnal ilmiah,
laporan ilmiah, majalah, kliping dan lainlain. Koleksi buku dan jurnal ilmiah itu
umumnya tentang bidang iptek, teknik dan
teknologi yang berkaitan dengan teknologi
proses produksi, lingkungan, ilmu fisika,
kimia, mikrobiologi, mekanikal, elektrikal
dan lain-lain.***
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Program Peningkatan
Teknologi Industri TPT
Mendapat Respons Cukup Positif

P

aket program peningkatan teknologi
Industri Tekstil dan Produk Tekstil
(TPT) pada tahun anggaran 2007
yang diarahkan untuk mendorong
industri TPT melakukan modernisasi mesin/
peralatan ternyata mendapat respons yang
sangat positif dari semua stakeholders
pertekstilan.
Program tersebut diarahkan khusus
untuk pembelian mesin/peralatan baru
dengan berbagai pertimbangan. Pertama,
mesin/peralatan yang dibeli mempunyai
teknologi lebih modern dalam rangka
mengimbangi teknologi modern yang
digunakan negara pesaing. Kedua, prinsip
utama akuntabilitas, dimana untuk
pembelian mesin bekas atau rekondisi
berpotensi terkendala masalah patokan
harga dan obyektivitas menyangkut kondisi
mesin/peralatan dimaksud.
Dua Skim
Perkembangan terkini menyangkut skim
bantuan tersebut dapat dipaparkan sebagai
berikut. Skim Pertama, Bantuan Potongan
Harga Pembelian Mesin/Peralatan Industri
TPT. Berdasakan skim ini, alokasi dalam DIPA
2007 telah teralokasi pagu anggaran sebesar
Rp 175 miliar. Mulai dari tahap permohonan
sampai dengan realisasi terakhir.
Sejak diluncurkan pada 23 April 2007
sampai dengan penutupan pendaftaran
29 Juni 2007 jumlah pemohon untuk
memanfaatkan skim pertama sebanyak 86
perusahaan dengan perkiraan nilai investasi
sebesar Rp 1, 9 triliiun dengan nilai bantuan
Rp 179, 54 miliar. Dari sejumlah pemohon
tersebut dilakukan verifikasi atas keseriusan
untuk merealisasi investasi permesinan oleh
Lembaga Penilai Independen.Keseriusan
untuk merealisasi ditandai dengan
pengikatan Surat Perjanjian Pemberian
Bantuan tercatat 83 perusaaan industri
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TPT dengan perkiraan nilai investasi Rp
1,65 triliun dengan nilai bantuan Rp 161,64
miliar. Terjadinya penurunan jumlah itu
disebabkan beberapa industri, ternyata
mengurangi nilai investasinya sehubungan
dengan nilai kredit yang diperoleh dari
pihak lembaga keuangan.
Sampai akhir pencairan bantuan
ternyata jumlah realisasi investasi yang
dilakukan juga berkurang. Antara lain
disebabkan beberapa industri tidak dapat
menunjukkan bukti-bukti kepemilikan
mesin secara sah, beberapa menunda
pembelian mesin tertentu, sehingga secara
keseluruhan dari pagu yang tersedia untuk
Skim 1 sebesar Rp 175 miliar, yang dapat
direalisir hanya sebesar Rp 128,311 miliar
dengan perkiraan nilai investasi Rp 1,52
triliun yang diikuti oleh 78 perusahaan
industri TPT.

Bila ditinjau dari nilai investasi mesin
peralatan yang digunakan oleh 78 industri
mencapai nilai Rp 1,52 triliun. Rinciannya,
50,34% bersumber dari kredit bank, 48,93%
pembelian tunai, 0,6% lembaga leasing dan
0,14% kredit supplier. Hal itu menunjukkan
bahwa sektor perbankan mulai bergairah
untuk mengucurkan kredit ke sektor
pertekstilan, baik yang dilakukan oleh bank
swasta nasional maupun bank pemerintah.
Adapun bank swasta nasional yang paling
banyak mengucurkan kreditnya secara
berurutan adalah Bank NISP, BCA, Citi Bank,
dan Bank UOB. Sementara bank pemerintah
yang cukup berperan adalah Bank BNI dan
sebagian kecil dari Bank BRI.
Sedang dari segi status permodalan,
sebanyak Rp 1,52 triliun investasi pemesinan.
Rinciannya, sebanyak 47% oleh industri
PMDN, dan 45,7% oleh PMA dan sisanya non

media industri/dok

Artikel

SUASANA PABRIK: kinerja industri TPT terus di dongkrak.

PMA dan PMDN. Hal itu menunjukkan bahwa
program ini tidak mengadakan diskriminasi,
dalam arti tidak hanya memberikan fasilitas
keringanan kepada industri nasional akan
tetapi juga investor asing yang berinvestasi
di Indonesia.
Berdasarkan jenis industri dari investasi
yang dilakukan tersebut sebesar Rp 1,52
triliun yang terbesar adalah di industri
spinning (56%), garment (14%), integrated
(12%), knitting (10%) , weaving (8%) dan
sisanya di produk TPT lainnya. Sementara
dari penyebaran lokasi sudah menjadi
kenyataan Jawa Barat adalah pusat industri
TPT nasional, di mana dari investasi Rp 1,52
triliun tersebut 60% berlokasi di daerah.
Selanjutnya, diikuti Jawa Tengah (27%),
Banten (7%), Jawa Timur (5%), dan sisanya
DKI Jakarta dan Bali.
Skim kedua, Bantuan Kredit dengan
Tingkat Suku Bunga Rendah untuk Pembelian

Mesin/Peralatan Industri TPT. Dari alokasi
dana dalam DIPA tahun anggaran 2007
sebesar Rp 80 miliar yang dialokasikan
untuk skim kedua. Sejak diluncurkan pada
30 April 2007 sampai dengan penutupan
pendaftaran tahap pertama 29 Juni 2007
dan diperpanjang sebanyak dua kali, yaitu
tanggal 31 Juli dan 23 Nopember 2007,
terdaftar 31 unit industri TPT dengan total
kredit Rp 87,2 miliar.
Setelah melalui pengkajian aspek
finansial oleh PNM Venture Capital dan aspek
teknis oleh Lembaga Penilaian Independen
sampai dengan tahap terakhir skim kedua
ini hanya dapat digunakan oleh 14 industri
TPT. Dengan nilai kredit pembiayaan dari
Departemen Perindustrian Rp 24,99 miliar
dan total nilai proyek Rp 38,79 miliar.
Dengan demikian tingkat realisasi anggaran
untuk skim kedua hanya mencapai 31,2%.
Rendahnya tingkat penyerapan itu

dikarenakan jumlah kredit yang diajukan
industri TPT lebih besar dari kemampuan
pembayaran cicilan, berdasarkan cash
flow yang dibuat oleh perusahaan. Dengan
perkataan lain, potensi terjadinya kredit
macet ke depan sangat besar yang harus
dihindarkan sejak dini.
Dari 14 perusahaan TPT yang mengikuti
skim kedua dengan nilai proyek sebesar
Rp 42,58 miliar digunakan oleh dua sub
sektor TPT, yang terbesar adalah garment
(77,30%) dan weaving (22,70%). Lokasi
penyebarannya meliputi, DKI Jakarta
(34,31%), Jawa Tengah (21,28%), Banten
(16,59) dan DI Yogyakarta & Jabar masingmasing (13,91%).
Pelaksanaan Program
Harus diakui, berbagai kendala yang
dihadapi dalam implementasi paket
program peningkatan teknologi Industri
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Tekstil dan Produk Tekstil pada tahun 2007.
Pertama, Penyiapan Infrastruktur. Dalam
rangka implementasi program skim bantuan,
dibutuhkan berbagai perangkat ketentuan
hukum yang bersifat lintas sektor di mana
penyiapannya sangat menyita waktu.
Tanpa adanya Juknis dan ketentuan hukum
lainnya, akuntabilitas pelaksanaan program
tidak bisa dipertanggung-jawabkan.
Kedua, Masalah Waktu. Mengingat
secara resmi program baru diluncurkan
dalam tahun 2007, maka aplikasi baru
dibuka setelah program diluncurkan per
April 2007 dengan persyaratan untuk
pembelian mesin/peralatan tahun 2007
juga. Sebagai catatan, mengingat industri
permesinan tekstil di Indonesia belum
berkembang, maka industri TPT nasional
sangat tergantung kepada importasi mesinmesin dari manca negara.
Selain itu, pada umumnya mesin/
peralatan yang dibutuhkan oleh industri TPT
tidak ready stock terutama pada sub-sektor
spinning, weaving dan finishing karena
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harus disesuaikan dengan lay-out pabrik
dan mesin/peralatan yang sudah dimiliki,
sehingga pengadaannya membutuhkan
waktu yang relatif lama dari mulai order
sampai dengan mesin siap dioperasikan di
lapangan membutuhkan waktu 6 – 8 bulan.
Karena program ini bersifat pencairan
bantuan yang baru dapat dilakukan
setelah mesin/peralatan terpasang, maka
diperlukan waktu yang lebih lama bagi
industri TPT untuk mengikuti program, yang
berdampak meskipun perusahaan sudah
terdaftar namun yang bersangkutan tidak
bisa mendatangkan mesin/peralatannya
secara tepat waktu.
Ketiga, Kemampuan Perusahaan
Pemohon Melengkapi Persyaratan.
Melihat kompleksitas permasalahan dan
akuntabilitas pelaksanaan program, terlihat
banyak perusahaan pemohon yang tidak bisa
memenuhi persyaratan secara tepat waktu.
Persyaratan yang sering mengalami kendala
pemenuhan adalah yang berkaitan dengan
dokumen administrasi perusahaan seperti

akte, perizinan dan sebagainya. Sedangkan
untuk dokumen teknis pembelian berupa
purchases order, bill of lading, invoice,
bukti pembayaran atau bukti transfer.
Keempat, Sumber Dana Pembelian
Mesin/Peralatan. Untuk melakukan investasi
dengan jumlah yang cukup besar sesuai
dengan Juknis yang ada dunia usaha hanya
diperbolehkan memanfatkan pembelian
melalui salah satu cara pembelian yang
disebutkan dalam Juknis, yaitu Tunai,
Kredit Perbankan, Lembaga Leasing atau
memperoleh Kredit dari Supplier Mesin yang
berdominisi di Indonesia. Pada kenyataannya
karena dunia perbankan masih mencoba
melihat keseriusan dunia usaha untuk
melakukan peremajaan mesin, sehingga
pada umumnya pihak perbankan belum
dapat memberikan nilai kredit yang besar.
Sementara itu, dunia usaha membutuhkan
sejumlah mesin dengan investasi yang besar
untuk mengembangkan usahanya, sehingga
jarang yang dapat memperoleh bantuan
maksimal.

Artikel

Kelima, Perubahan-perubahan yang
Tidak Diantisipasi.Banyak perusahaan
pemohon oleh berbagai kendala tiba-tiba
merubah penjadwalannya dan atau pola
pendanaan yang dipersyaratkan dalam skim
bantuan. Perubahan ini berdampak kepada
keseluruhan program.
Keenam, Respons yang Memadai dari
Perusahaan ITPT.Meski sudah diumumkan
melalui berbagai saluran media (media
cetak, media elektronik) dan melakukan
sosialisasi secara intensif ke berbagai
klaster industri TPT, namun respons mereka
terhadap program tidak cukup cepat
tanggap.
Berdasarkan butir-butir di atas sampai
dengan akhir tahun anggaran diperkirakan
penyerapan pagu anggaran baik untuk
skim pertama maupun skim kedua hanya
dapat terealisir sekitar 60,2 % dari plafon
yang dialokasikan.
Rekomendasi
Sekalipun tingkat penyerapan anggaran
yang telah dialokasikan dalam DIPA 2007
tidak maksimal (hanya 60,2% dari pagu yang
tersedia sebesar Rp 255 miliar), namun
untuk tahap awal bantuan program ini
sudah mulai memberikan harapan terhadap
industri TPT nasional.
Berdasarkan hasil monitoring terhadap
kondisi setiap perusahaan yang mengikuti
program restrukturisasi skim pertama
sebelum dilakukan penambahan mesin
dengan setelah dilakukan pemasangan
mesin, baik menyangkut jumlah tenaga
kerja, produksi, penggunaan energi maupun
tingkat produktivitas dapat digambarkan
sebagai berikut:
Pertama, Penciptaan Kesempatan Kerja.
Dengan total investasi mesin peralatan
yang ditanamkan pada 92 industri TPT
skim pertama dan skim kedua senilai Rp
1,55 triliun, ternyata mampu menciptakan
kesempatan kerja baru sebanyak 4.000
orang. Adapun sub sektor TPT yang terbesar
penambahan tenaga kerjanya adalah di sub
sektor spinning. Hal ini sejalan dengan
besarnya investasi yang dilakukan pada sub
sektor tersebut.
Kedua, Penambahan Kapasitas Produksi.
Mengingat investasi permesinan yang
dilakukan oleh 92 industri yang mengikuti

skim pertama dan skim kedua tidak hanya
mengganti mesin lama dengan teknologi
baru namun terdapat pula penambahan
kapasitas produksi ataupun melakukan
diversifikasi produk yang secara keseluruhan
terjadi peningkatan kapasitas produksi yang
cukup siknifikan yaitu rata-rata sebesar10
– 15%.
Ketiga, Peningkatan Produktivitas.
Untuk mengukur terjadinya peningkatan
produktivitas dengan dilakukannya investasi
permesinan dengan teknologi lebih baru
dapat digambarkan dari jumlah produksi
dibagi dengan jumlah tenaga kerja di
setiap sub sektor industri. Peningkatan
produktivitas secara rata-rata berkisar
antara 16 – 25%.
Keempat, Peningkatan Effisiensi.
Untuk mengukur terjadi atau tidaknya
effisiensi dengan melakukan investasi
permesinan berteknologi baru adalah
dengan cara melihat volume produksi
terhadap kebutuhan energi baik sebelum
maupun sesudah dilakukan pemasangan
mesin. Adapun gambar bahwa peremajaan
mesin yang dilakukan berdampak terhadap
effisiensi secara rata-rata berkisar antara
6-18%.
Suatu hal yang tidak kalah penting
adalah dunia usaha TPT mulai kembali
bergairah untuk meningkatkan produksi,
terutama dengan melihat bahwa pemberian
kredit dari perbankan yang sudah mulai
terjadi, baik oleh bank swasta nasional
maupun bank pemerintah.
Disamping itu untuk industri-industri
TPT yang belum ikut berinvestasi pada
tahun 2007, dengan melihat bahwa
ternyata bantuan pemerintah benar-benar
terlaksana, maka mereka pada umumnya
akan melakukan investasi pada tahun
2008.
Beberapa hal yang direkomendasikan
untuk pelaksanaan Program Restrukturisasi
Permesinan ITPT pada tahun 2008 adalah
sebagai berikut :
Pe r t a m a , Ke p u t u s a n M e n t e r i
Perindustrian sebagai payung hukum yang
mengikat perlu ditegaskan bahwa bantuan
potongan harga atau lebih dikenal sebagai
skim pertama merupakan hibah dari
pemerintah kepada dunia usaha TPT dalam
rangka meningkatkan daya saing industri

tekstil nasional.
Kedua, dalam rangka memperbesar
daya serap anggaran dan kondisi objektip
bahwa perbankan sesuai dengan tingkat
resiko yang tinggi di sektor TPT, sehingga
belum dapat memberikan pagu kredit
dalam jumlah besar kepada dunia usaha.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka
sumber pembiayaan investasi permesinan
yang dilakukan dunia usaha yang pada
tahun 2007 hanya bersifat single sources
direkomendasikan untuk tahun 2008 bersifat
multisources yaitu merupakan gabungan
antara pembelian tunai dan atau kredit
bank dan atau kredit leasing dari LKBB dan
atau kredit dari supplier mesin.
Ketiga, sehubungan dengan menurunnya
tingkat suku bunga SBI yang diikuti dengan
penurunan tingkat suku bunga komersial,
maka besarnya potongan harga untuk skim
pertama dan tingkat suku bunga pinjaman
kredit untuk skim kedua perlu ditinjau
kembali.
Keempat, dalam kaitan pemberian
bantuan secara aman, transparant dan
akuntable, maka seluruh bukti pembayaran
harus dilakukan dan dilegalisir pihak
perbankan.
Kelima, dalam rangka memberi
keleluasaan sumber-sumber pembiayaan
non bank (LKBB) untuk memberikan kredit
sewa beli kepada dunia usaha, maka tidak
perlu dibuat daftar 10 besar LKBB dalam
petunjuk teknis. Namun cukup mengacu
kepada daftar LKBB yang direkomendasikan
oleh
Departemen
Keuangan.
Keenam, untuk memperbesar daya serap
anggaran dan menghindari kegagalan
realisasi bantuan, maka dalam sanksi perlu
ditegaskan untuk pembelian tunai sekurangkurangnya harus merealisasikan rencana
pembelian mesin sebesar 75% dari rencana
investasi. Apabila tidak, akan dikenakan
sanksi tidak akan diikutkan dalam program.
Ketujuh, untuk rencana investasi bersumber
dari kredit, maka pada tahap permohonan
harus ada surat keterangan dari pihak
bank bahwa proses kredit yang diajukan
oleh ITPT sudah pada tahap tertentu.
Kedelapan, untuk pembelian mesin yang
harus dilampirkan pada tahap permohonan
seharusnya sudah pada tahap purches order.
(redaksi)***
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Momentum Kebangkitan
Industri Nasional
Oleh Media Sucahya*
*Pemerhati Industri

Krisis ekonomi global yang ditandai melambungnya harga minyak mentah dunia
di atas US$130 per barel, telah mengubah target-target pencapaian pertumbuhan
ekonomi dari berbagai negara di belahan bumi, tak terkecuali di Indonesia.

K

husus di sektor industri nasional,
pemerintah terpaksa melakukan
koreksi atas target pertumbuhan
sektor tersebut dari 6,5% menjadi
6% pada tahun ini. Langkah penurunan
target itu sebagai sebuah antisipasi terhadap
perkembangan situasi perekonomian global
yang tak bisa dihindari.
Meski situasi dan kondisi global
kurang menguntungkan, namun janganlah
melahirkan sebuah sikap pesimisme. Sebab,
kondisi fundamental sektor industri dalam
negeri pada umumnya tetap dalam kondisi
prima. Justru dibalik suasana prihatin
itu, hendaknya menjadi pemantik untuk
mengantar industri nasional semakin kokoh,
sehingga memiliki daya saing yang tinggi
untuk menembus pasar global.
Apalagi bulan ini, tepatnya 20 Mei
adalah sebuah peristiwa bersejarah dalam
perjalanan kehidupan negeri ini. Sekitar
100 tahun lalu, pada 20 Mei 1908 ditandai
lahirnya orgnisasi pergerakan Budi Utomo
yang kemudian diperingati sebagai Hari
Kebangkitan Nasional.
Meski telah berusia seabad, semangat
Kebangkitan Nasional hendaknya tetap
menyala dalam dada bangsa ini. Momentum
100 tahun kebangkitan nasional tidak boleh
dilewatkan begitu saja. Momentum tersebut
bisa kembali menjadi titik tolak kebangkitan
bangsa ini dalam berbagai lini kehidupan,
tak terkecuali sektor industri nasional.
Dengan momentum kebangkitan sektor
industri tersebut, diharapkan bangsa
ini dapat menemukan akar masalah
secara bersama untuk menyusun agenda
pembenahan dan membangun komitmen
bersama menuju masa depan bangsa yang
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lebih baik. Didukung oleh dasar sistem
politik yang demokratis dan pemilihan
umum secara langsung setiap lima tahun.
Semuanya itu menjadi modal dasar bagi
bangsa ini untuk meraih predikat sebagai
negara industri maju yang makmur dalam
keadilan serta adil dalam kemakmuran.
Selama ini, strategi pengembangan
indutsri ke masa depan sudah ada dalam
rumusan
yang
jelas.
Tantangannya
bagaimana mengaplikasikan rumusan itu
sehingga melahirkan sebuah industri yang
maju, kokoh dan menjadi tiang penyanggah
perekonomian nasional.
Pengembangan industri nasional dikenal
dengan konsep klaster dalam konteks
membangun industri yang berkelanjutan.
Untuk memahami lebih sederhana, klaster
industri adalah pengelompokan industri inti
yang saling berhubungan dengan industri
pendukung, industri terkait, jasa penunjang,
infrastruktur ekonomi, dan lembaga terkait.
Dengan sistem itu, selain mengurangi biaya
transportasi dan transaksi, juga dapat
meningkatkan efisiensi, menciptakan aset
secara kolektif, dan mendorong terciptanya
inovasi.
Apakah cukup dengan klaster industri
itu? Tentu tidak, sebab tantangan industri
nasional bukan sekadar dalam lingkup
pasar domestik belaka, melainkan dalam
persaingan yang paling sengit yakni pasar
global. Karenanya, kebijakan
dalam
pembangunan industri nasional harus
dapat menjawab tantangan globalisasi
ekonomi dunia, dan mampu mengantisipasi
perkembangan lingkungan yang begitu
cepat.
Era globalisasi makin merasuk seiring

dengan kemajuan teknologi transportasi
dan komunikasi. Sebab itu, menjadi usang
ketika sebagian komponen bangsa ini masih
memperdebatkan dampak negatif dari
globalisasi serta pengaruh dan dominasi
asing. Globalisasi adalah fakta yang harus
dihadapi. Belum pernah ada dalam sejarah
suatu negara yang mampu secara konsisten
menghadapi globalisasi dengan menutup
diri.
Maka, sangat relevan peringatan 100
tahun Kebangkitan Nasional pada 20 Mei
tahun ini, sebagai momentun membangun
sektor industri nasional yang lebih maju.
Melalui, peningkatan daya saing industri
manufaktur dengan indikator penguasaan
pangsa pasar domestik, yang disertai
peningkatan nilai ekspor.
Selanjutnya,
peningkatan
sistem
penanganan standardisasi dan teknologi bagi
industri manufaktur. Lalu, pembangunan
daya saing industri daerah dengan
memanfaatkan secara optimal sumber daya
alam melalui pembentukan kompetensi
inti daerah. Disertai dengan peningkatan
kemampuan sumber daya manusia aparatur
negara baik di daerah maupun dipusat, agar
dapat memberikan pelayanan yang terbaik
dan prima bagi industri.
Namun, apa yang dipaparkan di atas
tidak akan ada artinya bagi pembangunan
industri nasional tanpa dukungan semua
pihak, termasuk dukungan politik dari
Dewan Perwakilan Rakyat dan partai
politik. Tanpa dukungan tersebut, semangat
Kebangkitan Nasional hanya akan menjadi
sebuah ritual tanpa makna yang diperingati
setiap tahun.***

Teknologi

Nyaman Dengan Jok Mobil
Dari Sabut Kelapa

teknologi jok: Sabut kelapa salah satu bahan isi jok mobil.

Teknologi pengolah sabut kelapa sudah banyak yang dibuat secara terpadu, sehingga
memudahkan siapapun untuk terjun di industri yang berbasis kelapa. Pasar Ekspor
juga terbuka luas.

I

ndonesia memiliki potensi bahan baku
sabut kelapa cukup besar. Namun
hingga kini, potensi sabut kelapa belum
dimanfaatkan secara optimal. Padahal
mesin pengolah industri pengolahan sabut
kelapa, sudah banyak diproduksi di tanah
air. Selain itu, harga mesin pengolah
sabut kelapa cukup murah dan sederhana,
sehingga cocok dijalankan untuk industri
skala koperasi dan usaha kecil menengah.
Bahan baku yang melimpah di luar kota,
memungkinkan industri ini dikembangkan
di pedesaan. Tenaga kerja yang dibutuhkan
juga tidak perlu yang terdidik, sehingga
mudah didapatkan di pedesaan.
Sabut kelapa di luar negeri digunakan
untuk bahan jok dan kasur tempat tidur.
Karena jok mobil dan kasur dari sabut kelapa
lebih nyaman ketimbang menggunakan
bahan empuk karet busa atau kapuk.
Bahkan di Malaysia, kasur dari sabut kelapa
ini diminati oleh hotel-hotel berbintang.
Pengusaha asal Malaysia saja meminta
impor sabut kelapa dari Provinsi Sulawesi
Tenggara sebanyak 60.000 ton per tahun.
Namun pengusaha pengolah sabut kelapa
disana baru mampu memenuhi permintaan
tersebut sebanyak 30.000 ton per tahun.
Belum terpenuhinya kuota permintaan
ini karena terbentur pada masalah mesin
pengolah sabut kelapa yang kapasitasnya
masih sangat terbatas.

Pengembangan industri pengolahan
sabut kelapa di tanah air sudah cukup bagus.
Hal ini terlihat dari mesin-mesin pengolah
sabut kelapa yang begitu beragam dengan
kapasitas yang beraneka pula. Misalnya
mesin pengurai sabut kelapa. Fungsi mesin
ini adalah untuk mengurai sabut kelapa
secara lebih efisien. Mesin ini sangat cocok
untuk industri pengolahan sabut kelapa.
Spesifikasi mesin pengurai sabut kelapa
kapasitas 500 - 750 kg / jam atau sekitar
4000 - 5000 butir / hari. Mesin ini memiliki
tenaga 20 tenaga kuda dengan dimensi
200x80x125 cm. Ada pula mesin pengolah
sabut kelapa yang berkapasitas produksi
400-500 Kg per jam. Sistemnya juga ada
yang couple system, dimana input-output
tiap mesin saling berhubungan, sehingga
akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang
dibutuhkan.
Sabut kelapa terdiri dari serat dan
gabus. Gabus merupakan bagian yang
menghubungkan untaian-untaian serat yang
satu dengan yang lain. Pada pengolahan
sabut, gabus tersebut dibuang sehingga
dihasilkan serat yang bersih, licin dan
mengkilat. Untuk memisahkan serat dan
gabus, digunakan mesin pemisah serat dan
gabus. Bagian utama dari mesin adalah
silinder. Pada permukaan dalam silinder
terpasang paku-paku. Silinder ini diputar
oleh motor bakar atau listrik. Pada waktu

silinder bergerak, paku-paku silinder akan
mencabik-cabik sabut sehingga terurai
menjadi serat dan buaran gabus.
Kemudian ada pula mesin pemisah
serat. Mesin ini memisahkan serat kasar
dengan serat halus. Bagian utama dari
mesin ini adalah silinder besar yang
dindingnya terbuat dari anyaman kawat.
Silinder diputar oleh motor bakar atau
listrik. Pemisahan serat kasar dan halus
terjadi pada saat silinder berputar. Setelah
itu, serat-serat dijemur sebentar sampai
kering dan dikemas dengan karung plastik
atau goni. Untuk menghemat ruang dalam
penyimpanan atau pengangkutan, sebelum
dikemas, serat dapat dipres dengan mesin
pres, kemudian baru dikemas.
Mesin pengolah sabut kelapa juga sudah
terpadu. Paket mesin pengolah ini terdiri
dari empat alat yaitu Pelunak Sabut Kelapa
(Husk Crusher) dengan kapasitas 500-1000
kg/jam, Penyerat Sabut Kelapa (Fibering
Machine) dengan kapasitas 25 kg fibre/
jam, Pembersih (ayakan) Serat Sabut (Net
Wire Large) dengan kapasitas 300 kg/jam
dan Mesin Press untuk Pengepakan (Press
machine Hidrolik) dengan kapasitas 90
kg/1 x press. Rangkaian alat ini digerakkan
dengan elektromotor, dan sudah digunakan
oleh pengusaha kelas UKM di Banten. ***

No.2 - 2008 ● Media Industri

●

53

teknologi

Kriuk..Kriuk..Nikmatnya
Keripik Mentimun

Mesin vacuum frying mampu mengolah 1,5 kg buah dan sayurmenjadi keripik.
Teknologi tepat guna ini, dapat dijadikan sebagai bisnis untuk rumahan.

K

acang panjang ternyata tidak hanya
nikmat disantap dalam campuran
gado-gado. Tapi juga dapat dibuat
makanan camilan ringan berupa
keripik. Tidak hanya kacang, tapi aneka
sayuran dan buah-buahan lainnya juga
dapat dijadikan snack ringan. Mulai dari
nangka, nanas, apel, wortel, salak, mangga,
melon, labu, pepaya, terung, buncis, hingga
mentimun. Dengan menggunakan peralatan
tertentu, buah dan sayur yang semula hanya
dijual dalam bentuk masih segar, kini dapat
dijual dalam bentuk lain dengan nilai jual
tinggi. Dengan mesin ini, apapun jenis buah
dan sayur, langsung bisa disulap menjadi
keripik. Kriuk, kriuk, kriuk.
Mesin tersebut bernama vacuum frying
atau biasa disebut mesin penggoreng
hampa. Mekanisme mesin ini membuat
aneka keripik buah dan sayur dengan sistem
vakum. Mesin pengolah buah menjadi
keripik ini tergolong teknologi tepat guna
yang baru di Indonesia. Dengan mesin
pengering buah ini, siapa pun bisa membuat
keripik mangga, keripik melon, keripik
nanas, keripik nangka, keripik pepaya,
keripik salak, dan jamur tiram.
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Sistem kerja mesin vacuum frying
sebagai berikut. Buah atau sayur yang
akan dibuat keripik harus digoreng pada
mesin ini, dengan medium minyak goreng.
Pemanasan minyak goreng disetting pada
suhu rendah (80-85 derajat celcius).
Pemanasan ini menggunakan bahan bakar
LPG. Untuk mempercepat penggorengan,
maka dilakukan penyedotan kandungan
air pada buah dengan cara pemvakuman.
Pemvakuman ini menggunakan pompa
khusus, dengan tenaga listrik. Suhu
penggorengan terkontrol otomatis (80-85
derajat celcius). Suhu yang terjaga rendah
ini, menjadikan produk Anda tidak gosong,
sehingga warna sesuai aslinya. Suhu juga
bisa diatur sesuai keinginan, baik diturunkan
atau dinaikkan. Misalnya saja, jika Anda
ingin menggoreng bahan lain, yang suhunya
butuh lebih rendah ataupun lebih tinggi.
Mengoperasikan mesin ini pun tidak sulit.
Karena mesin dirangkai sedemikian rupa,
sehingga bisa dioperasikan dengan mudah.
Menariknya, mesin buatan Maksindo
Cipta Utama yang berasal dari Malang ini,
tidak membuat nutrisi buah atau sayur yang
diolah tidak hilang. Karena digoreng pada

suhu rendah (80-85 Derajat Celcius) yang
disertai dengan pemvakuman. Warna buah
dan sayur juga tidak berubah dan tidak
gosong. Disamping itu, sistem penggorengan
alami, tanpa penambahan zat pewarna dan
perasa. Hasil akhirnya juga keripik renyah
dan nikmat
Mesin ini selain mudah dioperasikan,
juga dapat diandalkan untuk usaha. Karena
bahan baku mudah diperoleh dimana-mana,
dan tidak mengenal musim. Sehingga kapan
pun beroperasi, tidak khawatir kesulitan
bahan baku. Pasar bisnis keripik buah dan
sayur ini juga terbuka lebar, karena pasar
ekspor siap menampung produk ini. Adapun
kapasitas mesin ini beragam mulai dari 1,5
kg, 3,5 kg, 5 kg, hingga 8 kg. Dengan begitu,
mesin ini bisa digunakan oleh industri
rumahan.
Beberapa instansi yang telah mencoba
mesin ini adalah Deperindag Ambon, Dinas
Pertanian Tanjung Pinang, Dinas Pertanian
dan Peternakan Pulang Pisang, Kalimantan
Barat, Universitas Lampung, Universitas
Negeri Jakarta, dan Pemerintah Propinsi
Irian Jaya.***

“...kuatnya daya saing industri manufaktur,
yang didukung oleh stabilitas ekonomi makro
mewujudkan industrialisasi menuju kehidupan yang lebih baik ...”

INDUSTRIALISASI
menuju kehidupan yang lebih baik

