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ini kita telah memasuki tahun 2009, tahun yang penuh dengan tantangan di bidang
ekonomi, sosial dan politik. Krisis keuangan global telah membawa dampak yang
cukup besar terhadap perekonomian berbagai negara termasuk Indonesia.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri telah menyatakan bahwa tahun 2009

merupakan tahun dengan tantangan ekonomi yang paling berat selama masa jabatannya
sebagai presiden RI. Betapa tidak, pada tahun 2009 ini perekonomian dunia diperkirakan akan
mengalami keterpurukan sebagai dampak dari krisis keuangan global.
Pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2009 yang menurut perkiraan kalangan ahli
ekonomi Dana Moneter Internasional (IMF) akan mengalami kontraksi hingga mencapai -2%,
merupakan tantangan berat bagi bangsa Indonesia. Menciutnya pertumbuhan ekonomi dunia
tahuan 2009 yang semula diperkirakan mencapai 3% namun kemudian dikoreksi menjadi -2%,
sudah dapat dipastikan akan menimbulkan dampak yang cukup serius bagi perekonomian
Indonesia.
Salah satu dampak dari penciutan perekonomian dunia itu adalah menurunnya konsumsi
dunia terhadap berbagai barang/komoditi ekspor dari Indonesia. Kalau hal ini sampai terjadi
maka dapat dipastikan kinerja ekspor Indonesia akan anjlok. Kalau kinerja ekspor anjlok maka
dapat dipastikan banyak perusahaan di Indonesia, khususnya yang selama ini menggarap pasar
ekspor, terpaksa mengurangi produksi atau bahkan menghentikan produksinya. Pengurangan
atau penghentian produksi akan membawa dampak lanjutan berupa pengurangan jumlah
tenaga kerja. Akibatnya, akan banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Kondisi
ini diperparah oleh beredarnya barang-barang murah dari negara-negara yang berusaha
menjadikan Indonesia sebagai tempat alternatif pemasarannya, karena barang-barang ekspor
mereka di Amerika, Eropa dan Jepang juga ikut terganggu seperti halnya produk-produk
ekspor Indonesia. Pukulan di pasar ekspor dan terdistorsinya pasar domestik ini benar-benar
dapat mengancam kinerja Industri di tahun 2009 ini.
Karena itu, pada edisi perdana majalah Media Industri di tahun 2009 ini, dewan redaksi
sengaja mengangkat laporan utama tentang perkiraan situai perekonomian Indonesia dan
potret serta proyeksi pertumbuhan industri pada tahun 2009. Dalam laporan utama itu, kami
juga menyajikan berbagai langkah yang diambil pemerintah dalam rangka membantu dunia
industri mengatasi berbagai kendala yang timbul akibat krisis keuangan global.
Masihterkaitdengandampakkrisiskeuanganglobal,padaedisipertamamajalahinijugadisajikan
berbagai tulisan yang menarik yang kami tempatkan sesuai dengan rubrikasinya masing-masing.
DalamrubrikKebijakankamitampilkanberbagaikebijakanyangdiambilpemerintahdalamrangka
mengatasi dampak krisis keuangan global, seperti diberikannya fasilitas insentif fiskal PPN DTP
dan BM DTP, kebijakan pengendalian impor, pemberdayaan pasar dalam negeri dan lain-lain.
Mudah-mudahan para pemimpin beserta seluruh elemen bangsa ini mampu segera mengatasi
tantangan krisis ekonomi dengan baik, sehingga bangsa Indonesia dapat segera keluar dari
ancaman krisis ekonomi ini. ***
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Tahun 2009 Tantangan Terberat,

Industri Tetap
Tumbuh
Kalau selama tahun 2008 lalu Indonesia menikmati pertumbuhan
ekonomi yang relatif tinggi jika dibandingkan dengan negaranegara lainnya, yaitu sebesar 6,2% dengan pertumbuhan industri
non migas tahun 2008 diperkirakan sekitar 4,8%, namun pada
tahun 2009 pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan industri
non migas diperkirakan mengalami penciutan.
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P

erkembangan ekonomi dunia yang
diperkirakan mengalami kontraksi
pada tahun 2009 sebagai dampak
dari krisis keuangan global sudah
dapat dipastikan akan mempengaruhi
perekonomian Indonesia. Berdasarkan
data perkiraan Badan Pusat Statistik dan
Kantor Menko Perekonomian, pada tahun
2009 diperkirakan pertumbuhan ekonomi
Indonesia akan berada pada kisaran 5%.
Sementara itu, dengan perkiraan
pertumbuhan ekonomi sebesar itu dan
dengan terjadinya berbagai perubahan
lingkungan ekonomi nasional, regional
maupun global dewasa ini, Sekretaris
Jenderal Departemen Perindustrian, Agus
Tjahajana mengaku agak sulit memprediksi
pertumbuhan industri tahun 2009
mengingat banyaknya faktor ketidakpastian
yang ditimbulkan oleh krisis keuangan
global.

Namun demikian, Agus akhirnya
menyebut angka prediksi pertumbuhan
industri non migas nasional tahun 2009.
Menurut Agus, dengan menggunakan
berbagai asumsi yang ada Departemen
Perindustrian memperkirakan industri
nonmigas tahun 2009 tampaknya akan
tumbuh pada kisaran antara 3,6% sampai
4,6%. Pertumbuhan industri nonmigas
dengan kisaran pesimistis pada level 3,6%
dan kisaran optimistis pada level 4,5% itu
berada di bawah pertumbuhan industri
nonmigas tahun 2008 yang diperkirakan
mencapai 4,8%.
Dengan demikian dalam lima tahun
terakhir ini tingkat pertumbuhan industri
nonmigas di dalam negeri memperlihatkan
trend yang terus menurun dari 5,86% pada
tahun 2005; 5,27% pada tahun 2006; 5,15%
pada tahun 2007; 4,80% pada tahun 2008;

dan antara 3,6% sampai 4,6% pada tahun
2009.
Melemahnya pertumbuhan ekonomi
nasional pada tahun 2009 diperkirakan
tidak terlepas dari terjadinya penurunan
laju pertumbuhan di sisi permintaan produk
barang dan jasa di dalam negeri. Kondisi
ini diperparah dengan menurunnya laju
pertumbuhan permintaan barang dan jasa
Indonesia di pasar mancanegara sebagai
dampak langsung dari terjadinya krisis
keuangan global dewasa ini.
Menurut data BPS dan estimasi
Kementerian Koordinator Perekonomian, di
dalam negeri sendiri akan terjadi penurunan
laju pertumbuhan di sisi permintaan
selama tahun 2009. Berdasarkan data
tersebut, pertumbuhan laju permintaan
domestik pada tahun 2009 akan mengalami
perlambatan dari 7,7% pada tahun 2008
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Pabrik Semen di Padang, sebagai dampak krisis ekonomi global, sejumlah industri
diperkirakan akan mengalami pertumbuhan negatif, diantaranya industri semen.

menjadi 5,7% pada tahun 2009. Laju
pertumbuhan konsumsi domestik itu terdiri
dari laju pertumbuhan konsumsi masyarakat
yang turun dari 5,4% tahun 2008 menjadi
4,8% tahun 2009; laju pertumbuhan
konsumsi pemerintah yang turun dari
10,7% tahun 2008 menjadi 10,4% tahun
2009; laju pertumbuhan investasi yang turun
dari 12,6% pada tahun 2008 menjadi 6,5%
tahun 2009, laju pertumbuhan ekspor yang
turun dari 13,7% pada tahun 2008 menjadi
5,9% tahun 2009 dan laju pertumbuhan
impor yang turun dari 13,6% pada tahun
2008 menjadi 6,1% pada tahun 2009.
Penurunan semua faktor laju pertumbuhan
itu akan mengakibatkan laju pertumbuhan
PDB (Produk Domestik Bruto) tahun 2009
mengalami penurunan menjadi sekitar 5%
dari 6,2% pada tahun 2008.
Kendati demikian, pemerintah pun
kembali mengoreksi perkiraan angka
pertumbuhan ekonomi dan ekspor tahun
2009 menyusul diselenggarakannya
pertemuan World Economic Forum (WEF)
Di Davos, Swiss yang memperkirakan
terjadinya penciutan pertumbuhan ekonomi
dunia menjadi sekitar 2,5% dari sebelumnya
diperkirakan sekitar 3%. Sementara itu,
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Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) juga
memperkirakan bahwa laju pertumbuhan
perdagangan dunia akan mengalami
penurunan cukup signifikan pada tahun
2009. Sebelumnya pada tahun 2008 WTO
menyatakan pertumbuhan transaksi
perdagangan dunia hanya mencapai
sebesar 4% atau lebih rendah dibandingkan
pertumbuhan transaksi perdagangan dunia
pada tahun 2007 yang mencapai 5,5% dan
tahun 2006 yang mencapai 8,5%.
Koreksi
terhadap
perkiraan
pertumbuhan ekonomi dunia juga
dilakukan oleh Dana Moneter Internasional
atau International Monetary Fund (IMF).
Semula IMF melalui World Economic Outlooknya yang diterbitkan bulan Oktober 2008
masih memproyeksikan perekonomian
dunia tahun 2009 akan tumbuh sebesar
3,0%. Selang sebulan kemudian IMF
mengoreksinya menjadi 2,2% dan pada
akhir Januari 2009 IMF kembali mengoreksi
proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia
menjadi tinggal 0,5%.
Koreksi yang sama juga dilakukan
IMF terhadap proyeksi pertumbuhan
perdagangan dunia tahun 2009. Jika pada
bulan Oktober 2008 IMF memperkirakan

pertumbuhan perdagangan dunia sebesar
4,1%, maka pada bulan November 2008
angka tersebut dikoreksi menjadi 2,0%.
Terakhir pada penghujung bulan Januari
2009 lalu, IMF kembali mengoreksi angka
proyeksi pertumbuhan perdagangan dunia
tahun 2009 menjadi -2,8% atau dengan
kata lain pada tahun 2009 perdagangan
dunia diproyeksikan mengalami penciutan
sebesar 2,8%.
Dengan adanya berbagai perubahan
proyeksi tersebut pemerintah kemudian
mengoreksi angka perkiraan laju
pertumbuhan ekonomi nasional dari
semula sebesar 5% menjadi 4,5% sampai
5%. Menurut Menteri Keuangan Srimulyani
Indrawati yang juga menjabat sebagai
Plt. Menteri Koordinator Perekonomian,
dari target pertumbuhan ekonomi yang
ditetapkan pemerintah sebesar 4,5%-5% itu,
angka pertumbuhan ekonomi yang paling
realistis adalah sekitar 4,5%.
Pemerintah juga memangkas angka
perkiraan (target) pertumbuhan ekspor
nasional (migas dan non migas) tahun
2009 yang semula ditetapkan sebesar 5,9%
menjadi tinggal hanya 2,5%. Bahkan, Menkeu
Srimulyani menyatakan bahwa pemerintah

Laporan Utama
telah memperhitungkan pertumbuhan
ekspor hanya sebesar 1% yang jauh lebih
rendah dari angka pertumbuhan ekspor
tahun 2008 yang mencapai sekitar 13,7%.
Perkiraan penurunan laju pertumbuhan
ekspor tahun 2009 itu didasarkan pada
kenyataan bahwa sejak bulan Oktober 2008
sampai dengan Januari 2009 realisasi ekspor
Indonesia terus menurun.
Berdasarkan data BPS, pada tahun
2008 lalu (Januari-Desember 2008) total
nilai ekspor Indonesia ke berbagai negara
di dunia mencapai US$ 136,76 miliar. Kalau
diperkirakan nilai ekspor akan tumbuh
sekitar 1% maka pada tahun 2009 total
nilai ekspor Indonesia diperkirakan hanya
mencapai sekitar US$ 138,13 miliar atau
mengalami kenaikan sekitar US$ 1,37 miliar.
Sementara itu, Menteri Perdagangan
Mari Elka Pangestu mengatakan dengan
adanya perubahan perkiraan pertumbuhan
ekonomi global dan penurunan transaksi
perdagangan
dunia,
Departemen
Perdagangan juga akan segera melakukan
koreksi terhadap perkiraan (target) ekspor
nonmigasnya. Semula Departemen
Perdagangan memperkirakan pada tahun

2009 pertumbuhan ekspor nonmigas
Indonesia akan mencapai 4,3% sampai 8%
dengan angka perkiraan moderat sekitar
6%.
“Namun
dengan adanya koreksi
terhadap angka perkiraan pertumbuhan
ekonomi dunia dan terjadinya penurunan
transaksi perdagangan dunia yang
dikeluarkan WTO, maka kami pun akan
segera melakukan perhitungan kembali
terhadap perkiraan angka pertumbuhan
ekspor nonmigas nasional. Yang pasti
perkiraan
angka
pertumbuhannya
akan berada di bawah angka perkiraan
sebelumnya. Jadi, untuk angka pesimistisnya
pertumbuhan ekspor nonmigas tahun 2009
diperkirakan berada di bawah level 4,3%,”
kata Mari.

Potret Industri 2009
Berbagai perubahan lingkungan
ekonomi nasional, regional dan global yang
terjadi selama tahun 2008-2009 khususnya
yang dipicu oleh krisis keuangan di Amerika
Serikat dan negara-negara maju lainnya
akan menjadi kendala tersendiri bagi
perkembangan industri di dalam negeri.

Selain berdampak kepada penurunan
permintaan di pasar domestik akibat
merosotnya daya beli masyarakat, krisis
keuangan global juga akan mengakibatkan
permintaan terhadap berbagai produk
barang hasil industri Indonesia di pasar
ekspor akan melemah. Situasi tersebut
tentu saja akan memukul kalangan industri
di dalam negeri, khususnya industri yang
selama ini lebih banyak mengandalkan
pasar ekspor sebagai pasar utama untuk
produknya.
Sekjen Depperin Agus Tjahajana
mengatakan krisis keuangan yang melanda
negara-negara tujuan ekspor utama
Indonesia seperti Amerika Serikat, Uni
Eropa dan Jepang sudah dapat dipastikan
akan mempengaruhi kinerja sektor industri
di tanah air. Industri-industri yang selama
ini berorientasi ekspor akan mengalami
pesaingan yang semakin ketat dalam
memperebutkan pasar ekspor. Beberapa
produk yang akan terkena dampak paling
parah dari fenomen krisis keuangan ini
diantaranya TPT, produk karet, produk kayu,
pulp dan kertas, minyak sawit serta berbagai
produk logam.

Industri alas kaki merupakan salah satu andalan ekspor nasional yang diperkirakan
akan mengalami pertumbuhan negatif, tersaingi oleh peredaran sepatu ilegal .
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Menurut Agus, dampak krisis ekonomi
global akan semakin dirasakan kalangan
pelaku industri di tanah air karena sejumlah
permasalahan mendasar selama ini belum
dapat diselesaikan secara tuntas. Beberapa
permasalahan mendasar itu diantaranya di
tataran makro seperti ekonomi biaya tinggi,
kesenjangan pembangunan, tingginya suku
bunga. Di tataran meso masih ada persoalan
berupa belum kuatnya peran IKM, turunnya
kinerja industri, masalah penguasaan
teknologi, sedangkan di tataran mikro
ada kendala berupa terbatasnya pasokan
bahan baku dan energi serta rendahnya
standardisasi dan penyelundupan. Masalah
lainnya yang masih dihadapi sampai saat
ini adalah belum kuatnya infrastruktur
penunjang industri seperti listrik, air,
transportasi, SDM industri dan lain-lain.
Kegiatan pembangunan di daerah, kata
Agus, juga masih menyisakan sejumlah
kendala. Beberapa permasalahan mendesak
yang harus segera ditanggulangi diantaranya
lemahnya infrastruktur listrik, air dan sistem

transportasi; terbatasnya kemampuan dan
kualitas sumber daya manusia; potensi
sumber daya yang dimiliki daerah belum
dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai
bahan baku industri; iklim usaha dan
investasi daerah yang kurang kondusif; dan
belum sinerginya kerjasama antar daerah
yang memiliki potensi sejenis.
Dengan berbagai kendala tersebut,
tambah Agus, pada tahun 2009 Departemen
Perindustrian memproyeksikan bahwa
pertumbuhan industri akan berada pada
kisaran antara 3,6% sampai 4,6%. Walaupun
mengalami penurunan, namun beberapa
cabang industri diperkirakan masih tetap
akan tumbuh positif pada tahun 2009,
seperti industri makanan, minuman dan
tembakau yang diperkirakan tumbuh
sebesar 3,0%; industri kertas dan barang
cetakan tumbuh 2,0%; industri pupuk, kimia
dan barang dari karet tumbuh 1,0%; logam
dasar, besi & baja tumbuh 1,0%; industri alat
angkut, mesin dan peralatan tumbuh 7,7%;
serta industri barang lainnya tumbuh 3,0%.

Industri alat angkut diperkirakan akan tetap menunjukkan trend pertumbuhan positif tahun 2009.
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Sebaliknya, sejumlah industri lainnya
diperkirakan akan mengalami pertumbuhan
negatif selama tahun 2009. Beberapa industri
yang mengalami pertumbuhan negatif itu
diantaranya industri tekstil, barang kulit dan
alas kaki yang diperkirakan tumbuh -2,2%;
industri barang kayu dan hasil hutan lainnya
-0,2%; serta industri semen dan bahan galian
non logam yang diperkirakan tumbuh
-1,0%.
Situasi perekonomian nasional dan
global yang kini banyak diliputi berbagai
permasalahan dan tantangan telah
mendorong Departemen Perindustrian
untuk mengusung tema pengembangan
industri tahun 2009 yang disesuaikan
dengan perkembangan lingkungan
ekonomi, yaitu “Peningkatan Daya Tahan
Industri Nasional dan Pengembangan
Kompetensi Inti Industri Daerah.”
Dengan tema tersebut maka sasaran
kualitatif pembangunan sektor industri
tahun 2009 adalah meningkatnya daya tahan
industri manufaktur yang ditandai dengan

Laporan Utama
dengan mampunya industri manufaktur
bertahan pada kondisi krisis global pada saat
ini serta mampunya produk-produk industri
dalam negeri mengisi pangsa pasar di dalam
negeri.
Sasaran kualitatif lainnya ialah industri
di dalam negeri mampu bertahan bahkan
meningkatnya volume dan nilai ekspor
produk
manufaktur;
meningkatnya
penerapan standardisasi dan teknologi
bagi industri manufaktur; meningkatnya
kemampuan fasilitasi pengembangan
klaster industri prioritas; dan meningkatnya
kemampuan sumber daya manusia, baik di
daerah maupun di pusat serta dunia usaha
khususnya industri kecil dan menengah
(IKM).
Departemen Perindustrian juga telah
menetapkan tiga fokus utama arah kebijakan
industri manufaktur pada tahun 2009.
Pertama, upaya peningkatan daya tahan dan
daya saing industri. Upaya tersebut akan
dicapai melalui perbaikan iklim usaha dalam
rangka ketahanan dan pembangunan
industri baru maupun perluasan usahanya
di seluruh rantai pertambahan nilai;
peningkatan koordinasi lintas sektor dan para
pemangku kepentingan; pengembangan
penggunaan energi alternatif yang berbasis
bahan baku nabati melalui optimalisasi 20
pabrik; program restrukturisasi permesinan
industri (industri TPT, alas kaki dan industri
gula); penyediaan layanan teknis dan
manajemen dalam rangka akses teknologi
produk maupun proses produksi; serta
pemberian fasilitas penguatan pasar
internasional dan produk-produk industri
untuk mendorong pengembangan industri
berorientasi ekspor.
Kedua, upaya peningkatan kapasitas
industri melalui peningkatan investasi
industri; peningkatan penggunaan produksi
dalam negeri melalui promosi dan dukungan
fasilitas; mengembangkan pilot proyek
pengembangan industri; pemberdayaan
industri kecil dan menengah melalui
pengembangan klaster industri di daerah,
revitalisasi sentra-sentra IKM termasuk UPT
daerah, dan pengembangan IKM unggulan
daerah melalui pendekatan OVOP;
mengembangkan industri berbasis agro
di daerah dalam rangka peningkatan nilai
tambah komoditi primer; serta membina
dan memanfaatkan teknologi industri
melalui pengembangan produk substitusi
pangan.

Kulit yang menjadi bahan baku industri alas kaki juga ikut terpukul seiring menurunnya order
industri alas kaki.

Ketiga, upaya peningkatan peran faktor
pendukung pengembangan industri,
seperti pengembangan teknologi baru yang
siap diterapkan pada industri; perluasan
penerapan standardisasi, akreditasi dan
pengendalian; peningkatan standardisasi
melalui penyusunan rancangan SNI;
pembangunan kawasan industri khusus,
bekerjasama dengan pemerintah daerah;
serta pengembangan kapasitas diklat
serta peningkatan kapasitas aparatur
perindustrian.
Berkaitan dengan upaya meredam
dampak
krisis
keuangan
global
terhadap industri di dalam negeri, Agus
mengatakan Departemen Perindustrian
telah mengidentifikasi sejumlah langkah
penanganan yang perlu dilakukan
selama tahun 2009. Pada intinya langkah
penanganan tersebut terdiri dari tiga langkah
utama, yaitu penguatan ekspor produk
industri; pengamanan pasar dalam negeri
dan peningkatan penggunaan produk
dalam negeri (P3DN), dan pengamanan
cabang-cabang industri tertentu.
Penguatan ekspor produk industri
dapat dilakukan dengan dua kegiatan
utama, yaitu menjaga daya saing dan
menjaga akses pasar. Untuk menjaga daya
saing industri pemerintah telah mengambil
sejumlah kebijakan diantaranya pemberian
fasilitas Trade Financing melalui Rediskonto
Wesel Ekspor untuk post shipment dan

memberikan insentif khusus (kebijakan
fiskal) berupa fasilitas PPh untuk bidang
usaha tertentu dan daerah tertentu (PP No.
62/2008), pencabutan BMAD carbon black,
dan penurunan tarif PE CPO menjadi 0%.
Pemerintah kini juga sedang
mempersiapkan sejumlah langkah/
kebijakan lainnya dalam rangka mengatasi
dampak krisis keuangan global terhadap
industri nasional. Beberapa kebijakan yang
kini sedang dipersiapkan pemerintah
diantaranya adalah fasilitasi umum yang
mencakup peninjauan kembali kenaikan tarif
terminal handling charge (THC); percepatan
pembangunan jalan dari dan ke pelabuhan;
mendorong terlaksananya pembangunan
dry port di kawasan industri PT Jababeka
Cikarang-Bekasi;
mengefektifkan
mekanisme imbal beli (counter purchase)
untuk proyek-proyek pemerintah dan
BUMN; serta mengoptimalkan penggunaan
jasa pelayanan/kapal berbendera Indonesia.
Langkah kebijakan lainnya yang kini
sedang dipersiapkan pemerintah adalah
fasilitasi trade financing (diantaranya garansi
post-shipment financing; optimalisasi skema
kredit ekspor; mempercepat terbentuknya
lembaga pembiayaan dan penjaminan
ekspor; dan kewajiban menggunan
L/C untuk ekspor komoditi tertentu),
mengurangi ekonomi biaya tinggi dengan
mempercepat restitusi PPN dan bea masuk
serta menyediakan pasokan listrik, gas dan
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Laporan Utama

Industri TPT tidak saja terpukul di pasar ekspor, tetapi juga di
pasar domestik oleh peredaran produk murah asal China.

batubara (DMO), dan melonggarkan tata
niaga ekspor.
Untuk menjaga akses pasar Departemen
Perindustrian menekankan perlunya
dilakukan negosiasi dan lobi untuk
memperkuat distribusi internasional dalam
bentuk fasilitasi MoU antara IKM dengan
jaringan ritel global seperti Carrefour
(Prancis), Delhaize (Belgia), Maruzen dan
Takasimaya (Jepang) untuk pemasaran
produk-produk IKM ke seluruh dunia serta
mengikutsertakan IKM dalam pameran
internasional.
Selain itu, pemerintah juga dapat
melakukan promosi yang terarah dengan
menggalakkan promosi ke pasar-pasar
potensial seperti emerging market di Asia
(China, India, Korea, Taiwan dan negaranegara ASEAN lainnya), Timur Tengah, Russia,
Asia Tengah dan Eropa Timur/Tengah, Afrika
(Afsel, Nigeria, Mesir, Tunisia), Amerika Latin
(Brazil dan Argentina) serta negara-negara
yang sedang melakukan rekonstruksi seperti
Irak dan Afganistan.
Dalam rangka mengamankan pasar
dalam negeri, pemerintah telah dan sedang
menggodok sejumlah langkah/kebijakan
pengamanan pasar dari gangguan luar.
Beberapa langkah kebijakan yang sudah
diambil dan telah berjalan selama ini
diantaranya kebijakan pembatasan impor
untuk lima jenis produk (garmen, alas
kaki, elektronik, mainan anak dan produk
makanan dan minuman) yang hanya dapat
dilakukan melalui lima pelabuhan laut
(Tanjung Priok, Tanjung Perak, Tanjung
Emas, Belawan dan Makassar) serta seluruh
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pelabuhan udara internasional. Kegiatan
impornya pun hanya dapat dilakukan oleh
IT/IP dan impornya harus diverifikasi di
negara asal dan di dalam negeri.
Pemerintah telah memberikan fasilitas
stimulus fiskal senilai Rp 12,5 triliun dalam
bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung
Pemerintah (PPN-DTP) dan Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah (BM DTP) untuk 17
sektor industri. Selain itu, pemerintah juga
telah menyiapkan dana stimulus ekonomi
lainnya senilai Rp 38 triliun yang akan
diberikan dalam bentuk proyek infrastruktur
atau proyek padat karya sebagai instrumen
untuk menyediakan lapangan kerja bagi
masyarakat.
Pemerintah juga telah menerapkan trade
remedy berupa safeguards untuk garmen
dan lampu hemat energi; anti dumping;
anti subsidi; optimalisasi penggunaan
instrumen pengamanan pasar dalam
negeri untuk produk baja (HRC, CRC,
HRP, paku); optimalisasi subsidi pupuk;
meningkatkan
penggunaan
CPO
sebagai biofuel, meningkatkan program
pemberdayaan IKM, dan SKB 4 menteri
tentang upah tenaga kerja.
Beberapa langkah/kebijakan yang
kini dalam proses penyiapan diantaranya
peningkatan pemberantasan impor ilegal.
Beberapa usulan yang kini sedang dibahas
pemerintah diantaranya kemungkinan
penanganan penyelundupan tidak hanya
dilakukan oleh Ditjen Bea dan Cukai tetapi
juga oleh seluruh pihak terkait, termasuk
Kepolisian RI dan TNI.
Pemerintah kini juga sedang memproses

tambahan produk yang mendapat perlakuan
pembatasan impor, yaitu produk kosmetika,
keramik, baja, LHE, handphone, komponen
otomotif (busi dan filter), serta sepeda.
Langkah lainnya yang diambil
pemerintah dalam rangka pengamanan
pasar dalam negeri adalah penundaan
proses penurunan tarif bea masuk dalam
rangka harmonisasi tarif bea masuk serta
peningkatan tarif bea masuk untuk produk
baja hilir (kawat dan paku), petrokimia
(polyethylene) dan rubber roll.
Dalam rangka mewujudkan persaingan
yang sehat, pemerintah juga memberlakukan
SNI Wajib untuk produk-produk tertentu
seperti sepatu pengaman, korek api, mainan
anak, velg untuk KBM roda dua dan roda
empat, lampu halogen untuk kendaraan
bermotor, klakson, tangki air silinder vertikal
polyethylene, perlengkapan makanan
dan minuman dari melamin, serta wadah
makanan dan minuman dari polyethylene.
Untuk mengamankan cabang-cabang
industri tertentu, pemerintah kini sedang
mempersiapkan
sejumlah
langkah
pengamanan terhadap 20 cabang industri
dan IKM. Beberapa cabang industri tersebut
diantaranya industri makanan dan minuman,
petrokimia, furniture dan lain-lain. ***

Industri alas kaki, salah satu industri yang terkena
dampak krisis global

Kebijakan

Presiden SBY
Tandatangani Inpres P3DN

D

alam upaya untuk menstimulasi
dan
mempertegas
aturan
pengoptimalan
penggunaan
produksi dalam negeri (P3DN)
pada belanja pemerintah, BUMN, BUMD
dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS).
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada tanggal 9 Februari 2009 lalu telah
menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan
Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.
Inpres Nomor 2Tahun 2009 itu diterbitkan
dalam rangka mengoptimalkan belanja
pemerintah dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah, sekaligus untuk menggerakkan
pertumbuhan
dan
memberdayakan
industri dalam negeri melalui peningkatan
penggunaan produk dalam negeri.
Pada intinya melalui Inpres Nomor 2
Tahun 2009 itu Presiden RI Susilo Bambang
Yudhoyono menginstruksikan kepada
setiap pimpinan instansi di lingkungan
pemerintahan (menteri Kabinet Indonesia
bersatu, Jaksa Agung RI, Kepala Lembaga
Pemerintah Non Departemen, Panglima
TNI, Kepala POLRI, Pimpinan Kesekretariatan
Lembaga Negara, Gubernur dan Bupati/
Walikota) untuk melakukan langkahlangkah sesuai kewenangan masing-masing
guna memaksimalkan penggunaan barang/
jasa hasil produksi dalam negeri termasuk
rancang bangun dan perekayasaan nasional,
serta penggunaan penyedia barang/jasa
nasional.
Selain itu, melalui Inpres Nomor 2 Tahun
2009 itu Presiden RI juga menginstruksikan
kepada setiap instansi pemerintahan untuk
memberikan preferensi harga bagi barang
produksi dalam negeri dan penyedia jasa
pemborongan nasional kepada perusahaan
penyediabarang/jasa.Langkah-langkahyang
diambil para pimpinan intansi di lingkungan
pemerintahan itu dilakukan sesuai dengan
atau mengacu kepada ketentuan dalam
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
Dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2009
itu juga ditetapkan bahwa langkah
pengoptimalan penggunaan barang/jasa
hasil produksi dalam negeri untuk pengadaan
barang/jasa pemerintah itu dilakukan
dengan berpedoman dan mengacu kepada
Pedoman Peningkatan Penggunaan Barang/
Jasa Produksi Dalam Negeri yang ditetapkan
oleh Menteri Perindustrian.
Melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2009 itu
Presiden RI juga menugaskan kepada Menteri
Perdagangan untuk mengkoordinasikan
kampanye penggunaan produksi dalam
negeri di lingkungan instansi pemerintah
pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara dan
Badan Usaha Milik Daerah.
Untuk
memaksimalkan
kebijakan
penggunaan barang/jasa hasil produksi
dalam negeri serta penyedia barang/jasa
nasional dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah, Presiden RI melalui Inpres
Nomor 2 Tahun 2009 juga menginstruksikan
pembentukan Timnas P3DN atau Tim
Nasional Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah.
Timnas P3DN itu dipimpin oleh Menteri
Perindustrian selaku Ketua merangkap
anggota. Anggota Timnas P3DN lainnya
adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional, Menteri Negara
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah. Untuk mendukung
pelaksanaan tugasnya, Timnas P3DN dibantu
oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja.
Timnas P3DN bertugas merumuskan dan
menyiapkan kebijakan, strategi dan program
untuk
mengoptimalkan
penggunaan
barang/jasa hasil produksi dalam negeri
dan penyedia barang/jasa nasional dalam

pengadaan barang/jasa pemerintah; serta
menetapkan langkah-langkah strategis yang
diperlukan dalam rangka memaksimalkan
penggunaan barang/jasa hasil produksi
dalam negeri dan penyedia barang/jasa
nasional dalam pengadaan barang/jasa
pemerintah.
Tugas Timnas P3DN lainnya adalah
melakukan sosialisasi secara menyeluruh
dan komprehensif penggunaan barang/jasa
hasil produksi dalam negeri dan penyedia
barang/jasa nasional dalam pengadaan
barang/jasa pemerintah; menetapkan
langkah-langkah strategis dalam rangka
penyelesaian
permasalahan
yang
menghambat pelaksanaan Inpres Nomor 2
Tahun 2009; dan melakukan monitoring dan
evaluasi atas pelaksanaan Inpres Nomor 2
Tahun 2009. Dalam melaksanakan tugasnya
Timnas P3DN dapat melakukan kerjasama
dengan konsultan, tenaga ahli, akademisi
atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
Timnas P3DN menyampaikan laporan
mengenai pelaksanaan tugasnya kepada
Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian secara berkala setiap enam
bulan atau sewaktu-waktu jika diminta
Presiden. ***

Industri Sepatu, Industri yang menjadi salah satu
andalan ekspor nasional dan banyak menyerap tenaga
kerja
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Revisi Kebijakan
Stimulus Fiskal

S

ebelum sempat dimanfaatkan oleh
kalangan pelaku usaha di sektor
riil, pemerintah telah menarik
dan merevisi kembali kebijakan
pemberian insentif atau stimulus fiskal Pajak
Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
(PPN DTP) yang semula diberikan kepada
17 sektor usaha industri. Dengan revisi
tersebut, pemerintah kini hanya menyisakan
tiga sektor usaha industri saja yang berhak
mendapatkan insentif fiskal berupa PPN
DTP.
Tentu saja revisi atas kebijakan
pemberian insentif fiskal yang baru seumur
kecambah jagung itu mengundang reaksi
penyesalan yang sangat mendalam dari
kalangan pelaku usaha. Pasalnya, insentif
fiskal itu semula dimaksudkan pemerintah
sebagai langkah untuk membantu kalangan
pelaku usaha di sektor rill dalam mengatasi
dampak krisis keuangan global yang kini
mulai terasa di tanah air.
Revisi kebijakan insentif fiskal bagi
kalangan pelaku usaha industri di sektor riil
tersebut dilakukan pemerintah menyusul
protes yang diajukan Direktoral Jenderal
Pajak. Kepastian mengenai dilakukannya
revisi atas kebijakan insentif fiskal itu
diumumkan Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Departemen Keuangan, Anggito Abimanyu
di Departemen Keuangan, tanggal 14
Januari 2009 lalu.
Sebelumnya, pada tanggal 5 Januari
2009, usai Rapat Koordinasi Menteri-Menteri
Ekonomi di Kantor Menko Perekonomian,
Menteri Keuangan Srimulyani Indrawati
mengumumkan bahwa 31 sektor industri
ditetapkan mendapatkan stimulus fiskal
berupa insentif perpajakan dalam bentuk
PPN DTP dan BM DTP.
Kebijakan yang ditetapkan berlaku
efektif sejak tanggal 1 Januari 2009 tersebut,
telah mengalokasikan dana anggaran
pemerintah senilai Rp 12,5 triliun untuk
membiayai program bantuan PPN DTP
dan BM DTP itu. Rinciannya, sekitar Rp 9,02
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triliun untuk membiayai program stimulus
fiskal PPN DTP dan sisanya Rp 2,4 triliun
untuk membiayai program stimulus BM
DTP. Dari total alokasi dana untuk stimulus
fiskal PPN DTP sebesar 9,02 triliun, sebesar
Rp 2,827 triliun diantaranya dialokasikan
untuk membiayai PPN DTP untuk impor, dan
sisanya Rp 6,198 triliun dialokasikan untuk
PPN DTP dalam negeri.
Berdasarkan pengumuman Menkeu
Srimulyani Indrawati yang juga menjabat
Menteri Koordinator Perekonomian, ke-

17 sektor usaha industri yang semula
mendapatkan fasilitas stimulus fiskal PPN
DTP adalah sebagai berikut.
1. Bahan baku baja
2. Mesin
peralatan
untuk
EPC
pembangunan PLTU 10.000 MW
3. Mesin mini pembuatan es untuk
perikanan
4. Mesin gudang pendingin (cold storage)
untuk perikanan
5. Kain untuk industri pakaian jadi
6. Kulit, sol, komponen karet untuk industri
alas kaki
7. Bahan baku dan komponen kapal
8. Bahan baku untuk industri karoseri
9. Bahan baku perak untuk industri
kerajinan
10. Komponen dan bahan baku untuk
gerbong KA
11. Bahan baku dan peralatan untuk
produksi film
12. Crumb Rubber

Pesawat Terbang, salah satu sektor usaha industri
yang sedianya ditetapkan mendapatkan fasilitas
stimulus fiskal BM-DTP

Kebijakan
13. Rotan untuk industri mebel
14. Pakan ikan/udang
15. Bahan bakar nabati non subsidi
16. Minyak goreng
17. Migas dan panas bumi.
Anggito mengatakan bahwa dengan
revisi kebijakan stimulus fiskal itu, kini tinggal
tiga sektor usaha industri yang dipastikan
bakal mendapat insentif fiskal berupa PPN
DTP, yaitu industri minyak goreng, panas
bumi dan bahan bakar nabati. Kendati
demikian, menurut Anggito, walaupun
14 sektor industri lainnya dinyatakan
pemerintah tidak mendapatkan stimulus
fiskal PPN DTP, ke-14 sektor usaha industri
itu masih tetap mendapatkan insentif atau
stimulus fiskal lainnya berupa keringanan
Pajak Penghasilan.
Untuk mendapatkan fasilitas stimulus
fiskal PPN DTP perusahaan di sektor usaha
industri harus memenuhi sejumlah kriteria
tertentu yang telah ditetapkan Departemen
Keuangan. Pertama, sektor tersebut
merupakan sektor usaha yang terkena
dampak perlambatan ekonomi, dengan
syarat menyerap banyak tenaga kerja;
menghasilkan barang yang dibutuhkan
masyarakat; sektor unggulan yang
memberikan kontribusi tinggi pada ekspor
nasional; dan sektor tersebut mendukung
investasi di bidang usaha energi. Kedua,

bertujuan menjaga stabilitas kepentingan
konsumen.
Sementara itu, sektor usaha industri yang
ditetapkan mendapatkan fasilitas stimulus
fiskal BM DTP adalah :
1. Ballpoint
2. Bahan baku dan komponen untuk
industri alat berat
3. Bahan baku dan komponen untuk
pembuatan PLTU kapasitas kecil
4. Bahan baku susu (skim milk powder dan
full cream)
5. Bahan penolong methyltin mercaptide
6. Bahan baku dan komponen industri
otomotif
7. Komponen elektronika
8. Telematika (fiber optic dan komponen
telekomunikasi)
9. Bahan baku dan komponen untuk kapal
10. Bahan penolong industri sorbitol
11. Bahan baku dan peralatan untuk
produksi film
12. Listrik
13. Alat kesehatan
14. Pesawat terbang.
Adapun kriteria industri yang berhak
mendapatkan stimulus BM DTP adalah
industri yang memenuhi penyediaan
barang dan atau jasa untuk kepentingan
umum, dikonsumsi masyarakat luas dan
atau melindungi kepentingan konsumen;

meningkatkan daya saing; meningkatkan
penyerapan tenaga kerja; dan meningkatkan
pendapatan negara.
Sementara itu, dilihat dari sisi jenis
barangnya, maka kriteria yang berlaku adalah
barang tersebut belum diproduksi di dalam
negeri; sudah diproduksi di dalam negeri
namun belum memenuhi spesifikasi yang
dibutuhkan; atau sudah diproduksi di dalam
negeri namun jumlahnya belum mencukupi
kebutuhan industri di dalam negeri.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
mengatakan bahwa selain memutuskan
untuk memberikan stimulus fiskal senilai
Rp 12,5 triliun, pemerintah juga telah
menyiapkan dana sebesar Rp 38 triliun
sebagai tambahan stimulus untuk menjaga
stabilitas perekonomian di dalam negeri.
Dana stimulus sebesar Rp 38 triliun itu
nantinya bisa dikucurkan dalam bentuk
proyek infrastruktur atau proyek padat
karya lainnya sebagai instrumen untuk
menyediakan lapangan kerja dalam rangka
menyerap tenaga kerja.
Proyek-proyek tersebut nantinya bisa
diajukan oleh departemen-departemen
teknis untuk kemudian dievaluasi terlebih
dahulu oleh Kantor Bappenas dan Kantor
Menko Perekonomian. ***

Menperin Fahmi Idris, dalam operasi minyak goreng bersubsidi tahun lalu, minyak
Goreng, salah satu industri yang memperoleh stimulus fiskal berupa PPN-DTP
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SNI Wajib

Lima Produk Industri
untuk Konversi Energi
Dalam rangka menjaga kelangsungan pelaksanaan program pengalihan (konversi) penggunaan minyak
tanah ke LPG secara berkelanjutan, sekaligus untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam
penggunaannya, pemerintah c.q. Departemen Perindustrian terhitung mulai tanggal 14 November
2008 lalu telah memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap lima jenis
produk industri yang terkait dengan pelaksanaan program konversi energi tersebut.

K

ebijakan baru tersebut tertuang
dalam
Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor
85/M-IND/PER/11/2008 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
(SNI) terhadap 5 (Lima) Produk Industri
Secara Wajib. Kebijakan yang ditandatangani
Menteri Perindustrian Fahmi Idris pada
tanggal 14 November 2008 itu berlaku
bagi kelima produk industri yang diperdagangkan di pasar domestik, baik yang berasal
dari hasil produksi dalam negeri maupun
impor.
Kelima produk industri yang terkait
dengan pelaksanaan program konversi
energi dan kini tela ditetapkan pem-

berlakuan SNI wajibnya itu adalah Tabung
Baja LPG, Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu
Tungku dengan Sistem Pemantik Mekanik,
Katup Tabung Baja LPG, Regulator Tekanan
Rendah untuk Tabung Baja LPG, dan Selang
Karet untuk Kompor Gas LPG.
Penetapan kebijakan pemerintah ini
juga dilakukan berkaitan dengan telah
selesainya revisi SNI Katup Tabung Baja
LPG, SNI Regulator Tekanan Rendah untuk
Tabung Baja LPG, dan SNI Selang Karet untuk
kompor gas LPG.
Melalui Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 85/M-IND/PER/11/2008 itu, pemerintah c.q. Departemen Perindustrian memberlakukan SNI dan atau revisinya secara wajib

Tabung gas 3kg, satu dari lima jenis produk industri yang terkait dengan
pelaksanaan program konversi energi yang wajib memiliki SNI.
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terhadap lima produk, yaitu SNI 1452:2007
untuk Tabung Baja LPG (HS 7311.00.91.00
dan HS 7311.00.99.00), SNI 7368:2007
untuk Kompor Gas Bahan Bakar LPG Satu
Tungku dengan Sistem Pemantik Mekanik
(HS 7321.11.00.00, HS 7321.81.00.00 dan HS
7321.90.90.00), SNI 1591:2008 untuk Katup
Tabung Baja LPG (HS 8481.80.21.00), SNI
7369:2008 untuk Regulator Tekanan Rendah
untuk Tabung Baja LPG (HS 8481.10.90.00,
HS 8481.80.30.00), dan SNI 06-7213-2006
dan adendumnya untuk Selang Karet untuk
Kompor Gas LPG (HS 4009.11.00.00 dan HS
4009.12.00.00).
Dalam Peraturan Menteri Perindustrian
itu juga ditetapkan bahwa untuk Tabung

Kebijakan

Baja LPG dan Katup
Tabung
Baja LPG yang dijual
di pasaran
dalam bentuk rakitan, maka kedua produk
tersebut ditetapkan sebagai dua produk
yang terpisah.
Selanjutnya, juga ditetapkan bahwa
perusahaan yang memproduksi atau
mengimpor kelima jenis produk tersebut
di atas wajib menerapkan SNI dan memiliki
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda
SNI (SPPT SNI) sesuai dengan ketentuan
SNI masing-masing produk, serta wajib
membubuhkan tanda SNI itu pada setiap
produk sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
Penerbitan SPPT SNI dilaksanakan oleh
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang
telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi
Nasional (KAN), atau ditunjuk oleh Menteri
Perindustrian.
Penerbitan SPPT SNI dilakukan sesuai
dengan Pedoman Standardisasi Nasional
PSN 302-2006 : Penilaian KesesuaianFundamental Sertifikasi Produk, Sistem 5,
yaitu melakukan pengujian kesesuaian mutu
produk sesuai SNI dan melakukan audit
penerapan sistem manajemen mutu SNI
19-9001-2001/ISO 9001:2000 atau revisinya
atau sistem manajemen mutu lainnya yang
diakui.
Penerbitan SPPT SNI juga dapat dilakukan
dengan mengacu kepada Pedoman
Standardisasi Nasional PSN 302:2006:
Penilaian Kesesuaian-Fundamental Sertifikasi Produk, Sistem 1b, yaitu melakukan
pengujian kesesuaian mutu produk sesuai
SNI pada setiap lot produksinya, dan
melakukan verifikasi di pabrik terhadap
fasilitas produksi dan pengendalian mutu
sesuai SNI. Namun penerbitan SPPT SNI
berdasarkan
Pedoman
Standardisasi
Nasional PSN 302:2006: Penilaian Kesesuaian-

Fundamental Sertifikasi Produk, Sistem 1b
ini terhitung sejak 1 Januari 2009 dinyatakan
tidak berlaku lagi.
Pengujian kesesuaian mutu produk
sesuai
SNI
dapat
disubkontrakkan
kepada laboratorium penguji yang telah
mendapatkan akreditasi KAN atau ditunjuk
oleh Menteri Perindustrian; atau laboratorium
penguji luar negeri yang telah mendapatkan
akreditasi KAN atau Badan Akreditasi
negara lain yang telah menandatangani
Mutual Recognition Agreement (MRA) dan
diverifikasi oleh LSPro.
Audit penerapan sistem manajemen
mutu dilakukan berdasarkan jaminan yang
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem
Mutu yang telah diakreditasi oleh KAN
atau badan akreditasi negara lain yang
telah menandatangani perjanjian saling
pengakuan atau MRA dengan KAN.
Produk impor yang memasuki daerah
pabean Indonesia wajib memenuhi
ketentuan SNI yang dibuktikan dengan
SPPT SNI. Produk impor yang telah memiliki
SPPT SNI harus didaftarkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sebaliknya, produk impor yang tidak
memenuhi ketentuan tersebut dilarang
masuk ke daerah pabean Indonesia dan
harus direekspor atau dimusnahkan.
Tabung baja LPG yang telah diproduksi
dan beredar sebelum berlaku Peraturan

Menteri Perindustrian ini harus telah selesai
diuji ulang oleh Pengelola Tabung baja LPG
sesuai dengan ketentuan SNI selambatlambatnya pada tanggal 1 Juli 2018. Tabung
baja LPG yang telah lulus uji ulang diuji
kembali setiap tahun.
LSPro melaporkan hasil sertifikasinya
kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pembina
Industri dalam hal ini Dirjen Industri
Logam Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA)
Departemen Perindustrian sesuai dengan
lingkup tugasnya dengan tembusan kepada
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri (BPPI) Departemen Perindustrian.
Pembinaan
dan
pengawasan
pelaksanaan penerapan SNI dilakukan oleh
Ditjen ILMTA Departemen Perindustrian
sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam
melakukan pengawasan, Ditjen ILMTA
menugaskan Petugas Pengawas Standar
Barang atau Jasa di Pabrik (PPSP). Dalam
melaksanakan tugasnya, PPSP dapat
berkoordinasi dengan Kepala Dinas Provinsi
dan atau Kabupaten/Kota.
Kepala BPPI Departemen Perindustrian
melaksanakan pembinaan terhadap LSPro
dalam rangka penerapan SNI terhadap
kelima produk yang wajib SNI tersebut. LSPro
yang menerbitkan SPPT SNI bertanggung
jawab atas pelaksanaan SPPT SNI yang
diterbitkannya.
Perusahaan yang telah memiliki Sertifikat
Katup Tabung Baja LPG, Sertifikat Regulator
Tekanan Rendah untuk Tabung Baja LPG,
dan Sertifikat Selang Karet untuk Kompor
Gas LPG (berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/7/2008)
wajib menggantinya dengan SPPT SNI
produk yang bersangkutan berdasarkan
Peraturan Menteri ini. Dengan berlakunya
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 85/
M-IND/PER/11/2008 ini, Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/7/2008
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan dalam
Peraturan Menteri Perindustrian ini
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku. ***

Regulator, satu dari lima produk
industri yang wajib memiliki SNI
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Kebijakan

SNI Wajib
Baja Lembaran, Pelat , Gulungan Canai
Panas dan Gulungan Lapis Paduan
Alumunium-Seng

P

emerintah akan memberlakukan
Standar Nasional Indonesia (SNI)
secara wajib terhadap semua
produk Baja Lembaran, Pelat
dan Gulungan Canai Panas (Bj.P) yang
diperdagangkan di pasar dalam negeri, baik
produk Bj.P yang berasal dari hasil produksi
dalam negeri maupun impor, terhitung mulai
tanggal 6 Mei 2009.
Kebijakan tersebut tertuang di dalam
Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 01/M-IND/PER/1/2009 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia
(SNI) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan
Canai Panas (Bj.P) Secara Wajib yang
diterbitkan tanggal 6 Januari 2009 lalu.
Produk Bj.P merupakan baja lembaran dan
gulungan yang dibuat dari baja berbentuk
slab yang dilakukan melalui tahapan proses
canai panas di atas temperatur rekristalisasi.
Peraturan Menteri Perindustrian RI

tersebut mewajibkan semua produk
baja lembaran, pelat dan gulungan canai
panas (Bj.P) yang diperdagangkan di
dalam negeri, baik yang berasal dari hasil
produksi dalam negeri maupun impor wajib
memenuhi ketentuan SNI 07-0601-2006
dan atau revisinya. Ketentuan SNI Bj.P
tersebut mencakup 19 Pos Tarif/HS, yaitu
7208.25.10.00, 7208.25.90.00, 7208.26.00.00,
7208.27.00.00, 7208.36.00.00, 7208.37.00.00,
7208.38.00.00, 7208.39.00.00, 7208.51.00.00,
7208.52.00.00,7208.53.00.00,7208.54.00.00,
7208.90.00.00, 7211.13.10.00, 7211.13.90.00,
7211.14.10.00, 7211.14.90.00, 7211.19.10.00, dan
7211.19.90.00.
Selain itu melalui Peraturan Menteri
Perindustrian RI Nomor 02/M-IND/
PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan
Gulungan Lapis Paduan Alumunium-Seng
(Bj.L AS) SNI 4096:2007 Secara Wajib yang

Semua produk Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan
Canai Panas yang diperdagangkan terkena SNI Wajib
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diterbitkan tanggal 6 Januari 2009 dan berlaku
enam bulan kemudian atau pada 6 Juli 2009.
Pemerintah cq. Departemen Perindustrian
juga secara resmi memberlakukan secara
wajib ketentuan Standar Nasional Indonesia
(SNI) dan atau revisinya untuk Baja Lembaran
dan Gulungan Lapis Paduan AlumuniumSeng (Bj.L AS) SNI 4096:2007.
Kebijakan yang tertuang dalam
Pemberlakuan SNI 4096:2007 Baja Lembaran
dan Gulungan Lapis Paduan AlumuniumSeng (Bj.L AS) secara wajib tersebut meliputi
produk baja lembaran dan gulungan yang
dilapisi dengan cara celup panas dengan
paduan alumunium seng dan sisanya unsur
lain yang mencakup enam Nomor Pos
Tarif/HS, yaitu 7210.61.10.00, 7210.61.90.00,
7210.70.10.00, 7210.70.90.00, 7212.50.10.10,
dan 7212.50.20.10.
BerdasarkanPeraturanMenteriPerindustrian
tersebut, perusahaan yang memproduksi baja

Kebijakan
Pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penerapan SNI dilakukan oleh
Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin,
Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian
yang dilaksanakan oleh Petugas Pengawas
Standar Barang dan atau Jasa di Pabrik
(PPSP) sekurang-kurangnya satu kali dalam
setahun.
Dalam melaksanakan tugas pengawasan
itu, Direktur Jenderal Industri Logam Mesin
Tekstil dan Aneka Departemen Perindustrian
dapat berkoordinasi dengan Kepala Dinas
Provinsi dan atau Kepala Dinas Kabupaten/
Kota. Direktur Jenderal Industri Logam Mesin
Tekstil dan Aneka menetapkan petunjuk
teknis pelaksanaan Peraturan Menteri
Perindustrian tersebut.

lembaran, pelat, gulungan canai panas (Bj.P)
serta Gulungan Lapis Paduan AlumuniumSeng (Bj.L AS) wajib menerapkan SNI dengan
memiliki Sertifikat Produk Penggunaan
Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPTSNI) sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
dan membubuhkan tanda SNI pada setiap
produk dengan penandaan yang mudah
dibaca dan tidak mudah hilang.
Penerbitan SPPT SNI dilaksanakan oleh
Lembara Sertifikasi Produk (LSPro) yang
telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi
Nasional (KAN) dan atau yang ditunjuk oleh
Menteri Perindustrian. Penerbitan SPPT SNI
dimaksud dilakukan melalui proses pengujian
kesesuaian mutu sesuai dengan persyaratan
SNI, dan melalui audit penerapan sistem
manajemen mutu SNI 19-9001-2001/ISO
9001:2000 atau revisinya.
Pengujian dapat disubkontrakkan kepada
laboratorium uji yang telah diakreditasi
Komite Akreditasi nasional (KAN) atau yang
ditunjuk oleh Menteri Perindustrian atau
disubkontrakkan kepada laboratorium uji
di luar negeri sepanjang telah mempunyai
perjanjian saling pengakuan atau Mutual
Recognition Agreement (MRA) antara
KAN dengan Badan Akreditasi negara
yang bersangkutan, serta negara yang
bersangkutan dengan negara Republik
Indonesia.
Audit sistem manajemen mutu dilakukan
berdasarkan jaminan yang dikeluarkan
oleh Lembaga Sertifikasi Mutu yang telah
diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi
di luar negeri yang memiliki perjanjian saling
pengakuan (MRA) dengan KAN.

LSPro melaporkan pelaksanaan sertifikasinya
kepada Direktur Jenderal Pembina Industri
(dalam hal ini Direktur Jenderal Industri
Logam Mesin Tekstil dan Aneka Departemen
Perindustrian) dengan tembusan kepada
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri (BPPI) Departemen Perindustrian.
Produk impor yang memasuki daerah Pabean
Indonesia wajib memenuhi ketentuan SNI
yang dibuktikan dengan SPPT SNI. Produk
impor yang telah memiliki SPPT SNI harus
didaftarkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Produk
impor yang tidak memenuhi ketentuan
tersebut dilarang masuk ke daerah Pabean
Indonesia dan harus diekspor kembali atau
dimusnahkan.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri (BPPI) melaksanakan pembinaan
terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian
dalam rangka penerapan SNI secara wajib
terhadap produk.
Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan dalam Peraturan
Menteri Perindustrian ini dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. Pelaku usaha yang
telah memiliki SPPT-SNI sebelum Peraturan
Menteri Perindustrian ini diterbitkan, harus
telah menyesuaikan produksi dan SPPT-SNInya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Perindustrian ini selambatlambatnya pada tanggal diberlakukannya
Peraturan Menteri Perindustrian tersebut.
***

Produksi baja Krakatau Steel
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Kebijakan

Ditunjuk 5 LSPro dan 7 Laboratorium

Penguji SNI Produk
Industri
Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian menunjuk sejumlah lembaga penilai kesesuaian
dan pengawas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap lima produk
industri yang terkait dengan pelaksanaan pengalihan (konversi) penggunaan minyak tanah ke
LPG.

P

enunjukkan lembaga penilai
kesesuaian
dan
pengawas
penerapan SNI terhadap lima
produk industri secara wajib
itu tertuang dalam Peraturan Menteri
Perindustrian
Nomor
96/M-IND/
PER/11/2008 tentang Penunjukan Lembaga
Penilaian Kesesuaian dalam Rangka
Penerapan/Pemberlakuan dan Pengawasan
Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap
5 (Lima) Produk Industri Secara Wajib yang
diterbitkan tanggal 24 November 2008 dan
berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Peraturan Menteri Perindustrian itu
diterbitkan menyusul keluarnya Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 85/M-IND/
PER/11/2008 tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) terhadap 5 (Lima)
Produk Industri Secara Wajib tanggal 14
November 2008. Kelima produk industri
dimaksud adalah tabung baja LPG, kompor
gas bahan bakar LPG satu tungku dengan
sistem pemantik mekanik, katup tabung baja
LPG, regulator tekanan rendah untuk tabung
baja LPG dan selang karet untuk kompor
gas LPG.
Berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 85/2008 itu ditetapkan
lima Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)
untuk melaksanakan sertifikasi produk
terhadap produk-produk industri sesuai
dengan SNI masing-masing produk. Kelima
LSPro itu adalah LSPro Pusat Standardisasi
Departemen Perindustrian untuk kelima
jenis produk industri; LSPro Balai Besar
Bahan dan Barang Teknik (B4T) untuk
kompor gas bahan bakar LPG satu tungku
dengan sistem pemantik mekanik, katup
tabung baja LPG, dan regulator tekanan
rendah untuk tabung baja LPG; LSPro LUK
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B2TKS, BPPT untuk regulator tekanan rendah
untuk tabung LPG dan katup tabung baja
LPG; LSPro PPMB Departemen Perdagangan
untuk regulator tekanan rendah untuk
tabung baja LPG dan katup tabung baja
LPG; serta LSPro Baristand Industri Surabaya
untuk tabung baja LPG, kompor gas bahan
bakar LPG satu tungku dengan sistem
pemantik mekanik, dan regulator tekanan
rendah untuk tabung baja LPG.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
melalui Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 85/2008 itu juga menunjuk tujuh
Laboratorium Penguji untuk melaksanakan
pengujian mutu produk industri sesuai SNI
yang berlaku. Ketujuh Laboratorium Penguji
tersebut adalah Balai Besar Bahan dan
Barang Teknik (B4T) Bandung untuk kelima
jenis produk industri; Balai Besar Logam
dan Mesin (BBLM) Bandung untuk tabung
baja LPG, kompor gas bahan bakar LPG satu
tungku dengan sistem pemantik mekanik,
katup tabung baja LPG, dan regulator
tekanan rendah untuk tabung baja LPG;
Baristand Industri Surabaya untuk kompor
gas bahan bakar LPG satu tungku dengan
sistem pemantik mekanik dan regulator
tekanan rendah untuk tabung baja LPG;
Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur
(B2TKS), BPPT untuk tabung baja LPG dan
regulator tekanan rendah untuk tabung baja
LPG; Laboratorium Pusat Penelitian Sistem
Mutu dan Teknologi Pengujian LIPI untuk
untuk kompor gas bahan bakar LPG satu
tungku dengan sistem pemantik mekanik
dan regulator tekanan rendah untuk tabung
baja LPG; Balai Penelitian Teknologi Karet
Bogor untuk selang karet untuk kompor gas
LPG; dan Laboratorium Pertamina Tanjung
Priok untuk tabung baja LPG.

LSPro dan Laboratorium Penguji
harus memenuhi persyaratan masingmasing sebagai LSPro atau Laboratorium
Penguji yang diakreditasi oleh KAN dalam
waktu selambat-lambatnya dua tahun
sejak ditetapkannya Peraturan Menteri
Perindustrian. Apabila dalam jangka waktu
tersebut LSPro dan Laboratorium Penguji
belum terakreditasi, penunjukkannya
dinyatakan gugur demi hukum.
Kepala
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Industri (BPPI) Departemen
Perindustrian melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan ketentuan dan kompetensi
LSPro dan Laboratorium Penguji yang
ditunjuk.
Dalam Peraturan Menteri Perindustrian
penerbitan SPPT SNI tabung baja LPG dan
SPPT SNI kompor gas bahan bakar LPG satu
tungku dengan sistem pemantik mekanik
yang sedang dalam proses penerbitan oleh
lembaga penilaian kesesuaian yang ditunjuk
dengan Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 93/M-IND/PER/M/2007 dinyatakan
tetap berlaku.
Sementara itu, Sertifikat Produk
Katup Tabung Baja LPG, Sertifikat Produk
Regulator Tekanan Rendah untuk Tabung
Baja LPG dan Sertifikat Produk Selang Karet
untuk Kompor Gas LPG yang sedang dalam
proses penerbitan oleh Lembaga Penilaian
Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/
PER/9/2008 juga dinyatakan tidak berlaku.
Dengan demikian, kedua Peraturan
Menteri Perindustrian di atas dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi pada saat
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
96/M-IND/PER/11/2008 ini berlaku sejak
tanggal 24 November 2008. ***

Kebijakan

Konversi Energi

Harga Tabung Baja LPG,
Kompor Gas dan Asesorisnya

Selang Kompor Gas, pemerintah menetapkan harga resmi tabung baja LPG ukuran 3kg,
kompor gas satu mata tungku beserta asesorisnya.

D

alam rangka pelaksanaan
program pengalihan (konversi)
penggunaan minyak tanah ke
LPG, pemerintah melalui Menteri
Perindustrian RI menetapkan harga resmi
tabung baja LPG ukuran 3 Kg, kompor gas
satu mata tungku beserta asesorisnya.
Penetapan harga tabung baja LPG
3 kg, kompor gas satu mata tungku dan
ase-sorisnya itu berlaku mulai tanggal 23
Desember 2008 sampai dengan tanggal 31
Maret 2009.
Penetapan harga resmi tabung baja
LPG ukuran 3kg, kompor gas satu mata
tungku dan asesorisnya itu tertuang
dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 102/M-IND/PER/12/2008 tentang
Penetapan Harga Resmi Tabung Baja LPG

3 (Tiga) kg dan Kompor Gas Satu Mata
Tungku, Beserta Asesorisnya dalam Rangka
Program Pengalihan Penggunaan Minyak
Tanah Menjadi LPG tanggal 23 Desember
2008. Dalam program pengalihan (konversi)
penggunaan minyak tanah ke LPG tersebut
pemerintah telah menugaskan Menteri
Perindustrian untuk menetapkan harga
resmi tabung baja LPG 3kg dan kompor gas
satu mata tungku beserta asesorisnya.
Penetapan harga resmi tabung baja
LPG 3kg, kompor gas satu tungku beserta
asesorisnyaitudilakukansehubungandengan
situasi dan kondisi perekonomian global
yang fluktuatif sehingga mengakibatkan
terjadinya perubahan harga. Oleh karena
itu, pemerintah c.q. Menteri Perindustrian
kemudian mengeluarkan penetapan harga

resmi tabung baja LPG 3 kg, kompor gas satu
mata tungku dan asesorisnya.
Berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian itu harga resmi tabung baja
LPG 3 Kg ditetapkan sebesar Rp 112.081
per unit; katup tabung baja LPG Rp 15.000;
kompor gas satu mata tungku Rp 54.000;
regulator tekanan rendah untuk tabung baja
LPG Rp 17.774 per unit; dan selang karet
untuk kompor gas satu tungku Rp 12.435 per
unit. Semua penetapan harga resmi tersebut
dalam kondisi sebelum dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN).
Khusus untuk tabung baja LPG 3 Kg, harga
resmi tabung baja LPG 3 Kg yang ditetapkan
dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI
tersebut hanya berlaku untuk tabung baja
LPG yang bahan bakunya berasal dari PT
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Kebijakan

Asesoris kompor gas

Krakatau Steel selaku badan usaha yang
mendapat tugas dalam pengadaan bahan
baku tabung. Perubahan harga resmi tabung
baja LPG 3 kg ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Perindustrian.
Harga resmi tabung baja LPG 3 kg,
kompor gas satu mata tungku dan asesorisnya dapat dilakukan penyesuaian kembali
apabila terjadi kenaikan atau penurunan
harga bahan baku dan atau komponen
melebihi 10%. Perubahan harga resmi
ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Perindustrian.
Kebenaran asal bahan baku dapat
diketahui melalui verifikasi oleh lembaga
survey independen yang pelaksanaannya
dibiayai oleh PT Krakatau Steel selaku
badan usaha yang mendapat tugas dalam
pengadaan bahan baku tabung. Hasil
verifikasi oleh lembaga survey independen
itu kemudian disampaikan kepada Direktur
Utama PT Pertamina dan atau Direktur
Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral dengan
tembusan kepada Direktur Jenderal Industri
Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka.
Hasil verifikasi lembaga survey
independen dipergunakan sebagai dasar
bagi Direktur Utama PT Pertamina dan atau
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi,
Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral untuk membayar kepada penyedia
tabung baja LPG 3 Kg dengan harga resmi
tersebut. Harga resmi masing-masing
produk tersebut merupakan dasar pembelian
masing-masing produk yang digunakan
dalam program pengalihan penggunaan
minyak tanah ke LPG.
Walaupun dalam Peraturan Menteri
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Perindustrian tersebut ditetapkan bahwa
harga resmi itu berlaku sampai tanggal
31 Maret 2009, namun apabila ketentuan
harga resmi tabung baja LPG 3 Kg telah
berakhir masa berlakunya dan ketentuan
yang baru belum ditetapkan oleh Menteri
Perindustrian, maka ketentuan mengenai
harga resmi dalam Peraturan Menteri
Perindustrian tersebut dinyatakan tetap
berlaku.
Dengan diterbitkannya Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 102/M-IND/
PER/12/2008 tentang Penetapan Harga
Resmi Tabung Baja LPG 3 Kg dan Kompor
Gas Satu Tungku beserta Asesorisnya dalam
Rangka Program Pengalihan Penggunaan
Minyak Tanah menjadi LPG, maka Peraturan
Menteri Perindustrian mengenai Penetapan
Harga Resmi Tabung Baja LPG 3 KG, Kompor
Gas Satu Tungku beserta Asesorisnya yang
telah diterbitkan sebelumnya secara resmi
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Berdasarkan catatan majalah Media
Industri, dalam rangka pelaksanaan program

Tabung Gas 3kg

konversi penggunaan minyak tanah ke LPG
sejauh ini telah diterbitkan empat Peraturan
Menteri Perindustrian mengenai penetapan
harga resmi tabung baja LPG 3 Kg, kompor
gas satu mata tungku beserta asesorisnya.
Keempat Peraturan Menteri Perindustrian
itu adalah:
1. Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 28/M-IND/PER/3/2007 tentang
Harga Resmi Tabung Gas LPG 3 Kg dan
Kompor Gas Satu mata Tungku beserta
Asesorisnya dalam Rangka Program
Pengalihan Penggunaan Minyak Tanah
menjadi LPG untuk Keluarga Miskin.
2. Peraturan
Menteri
Perindustrian
RI Nomor 04/M-IND/PER/2/2008
tentang Perubahan Peraturan Menteri
Perindustrian
Nomor
28/M-IND/
PER/3/2007 tentang Harga Resmi Tabung
Gas LPG 3 Kg dan Kompor Gas Satu mata
Tungku beserta Asesorisnya dalam Rangka
Program Pengalihan Penggunaan Minyak
Tanah menjadi LPG untuk Keluarga
Miskin.
3. Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 36/M-IND/PER/6/2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 28/M-IND/
PER/3/2007 tentang Harga Resmi Tabung
Gas LPG 3 Kg dan Kompor Gas Satu mata
Tungku beserta Asesorisnya dalam Rangka
Program Pengalihan Penggunaan Minyak
Tanah menjadi LPG untuk Keluarga
Miskin Sebagaimana telah Diubah dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
04/M-IND/PER/2/2008.
4. Peraturan Menteri Perindustrian RI
Nomor 102/M-IND/PER/12/2008 tentang
Penetapan Harga Resmi Tabung Baja
LPG 3 (Tiga) Kg dan Kompor Gas Satu
Mata Tungku, Beserta Asesorisnya dalam
Rangka Program Pengalihan Penggunaan
Minyak Tanah Menjadi LPG. ***

Kebijakan

BM Tepung Terigu

Kembali Diberlakukan

P

emerintah
melalui
Menteri
Keuangan RI kembali memberlakukan tarif bea masuk (BM)
tepung terigu sebesar 5% setelah
sebelumnya sepanjang tahun lalu (2008)
memberlakukan kebijakan tarif BM sebesar
0% sebagai upaya pemerintah untuk
membantu kalangan dunia usaha mengatasi
dampak negatif dari lonjakan harga biji
gandum dan tepung terigu di pasar dunia
tahun lalu.
Kebijakan
pemerintah
yang
memberlakukan kembali tarif BM tepung
terigu sebesar 5% itu dituangkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
07/PMK.011/2009 tanggal 28 Januari 2009.
Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak
tanggal ditetapkan, yaitu tangal 28 Januari
2009.
Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen
Tepung Terigu Indonesia (Aptindo)
Ratna Sari Loppies mengatakan Aptindo
menyambut baik kebijakan pemerintah itu
karena akan membawa dampak positif bagi
perkembangan industri tepung terigu di
dalam negeri. Dampak positif itu diantaranya
adalah bahwa penerapan tarif BM terigu
akan menggairahkan kegiatan investasi di
dalam negeri.
Penerapan tarif BM tepung terigu, kata
Ratna, juga merupakan salah satu bentuk
perlindungan bagi industri di dalam negeri
dan dapat menciptakan iklim usaha yang
kondusif untuk perkembangan industri
tepung terigu nasional. Selain itu, penerapan
kembali tarif BM terigu juga dinilai
merupakan langkah positif pemerintah dan
menunjukkan sikap pemerintah yang lebih
proindustri ketimbang proimportir.
Pemerintah kembali memberlakukan
tarif BM tepung terigu sebesar 5%
setelah sebelumnya (selama tahun 2008)
menghentikan penerapan tarif BM tepung
terigu dengan alasan untuk membantu
masyarakat pengguna tepung terigu di
dalam negeri menghadapi lonjakan harga biji
gandum dan tepung terigu di pasar dunia.
“Kami menyambut baik langkah
pemerintah untuk mengembalikan tarif BM

Tepung Terigu dari 0% menjadi 5%. Namun
demikian jika dibandingkan dengan negaranegara lainnya di Asia, tarif BM tepung
terigu di Indonesia ini masih merupakan
yang paling rendah,” kata Ratna.
Sebagai contoh, tambah Ratna,
pemerintah China menerapkan tarif BM
tepung terigu sebesar 71%, Turki mengenakan
tarif BM 82%, Thailand mengenakan tarif
BM 40%, Pakistan mengenakan tarif BM
25%, Srilanka mengenakan tarif BM 25%,
Taiwan mengenakan tarif BM 22,5%, Jepang
memproteksi pasar terigu dalam negerinya
dari impor tepung terigu dari negara lain,
Bangladesh menerapkan tarif BM 15%-10%,
India mengenakan tarif BM 10%, Filipina
mengenakan tarif BM 7%, Korea Selatan
menerapkan tarif BM 8%, dan Malaysia
memberlakukan lisensi khusus untuk impor
terigu.
Menurut Ratna, sepanjang tahun 2008
Aptindo mencatat penjualan tepung terigu
di dalam negeri mencapai 3,3 juta ton dimana
penjualan tepung terigu produksi lokal
(buatan produsen dalam negeri) sebesar
2.781.500 ton dan penjualan tepung terigu
impor sebesar 519.000 ton.
Ratna mengatakan jika dibandingkan
dengan penjualan tepung terigu selama
tahun 2007, maka penjualan tepung terigu
pada tahun 2008 mengalami penurunan
yang cukup signifikan. Total penjualan
tepung terigu di dalam negeri selama tahun
2008 mengalami penurunan sekitar 15,94%
dari 3.925.802 ton selama tahun 2007,
sedangkan penjualan tepung terigu dari
kalangan industri/produsen tepung terigu di
dalam negeri yang tergabung dalam Aptindo
mengalami penurunan sekitar 16,84% dari
penjualan tepung terigu anggota Aprindo
selama tahun 2007 yang mencapai 3.344.911
ton.
Penurunan penjualan yang cukup
signifikan juga dialami oleh kalangan pelaku
impor tepung terigu. Selama tahun 2008
volume impor tepung terigu hanya mencapai
519.000 ton atau mengalami penurunan
sekitar 10,65% dari volume impor tepung
terigu tahun 2007 yang mencapai 580.891
ton.

Pada tahun 2009 Ratna memperkirakan
volume penjualan tepung terigu di dalam
negeri akan mengalami kenaikan kembali
walaupun banyak pengamat ekonomi
mengatakan bahwa pada tahun 2009
Indonesia akan mengalami dampak krisis
keuangan global yang semakin berat.
“Pada tahun 2009, kami memperkirakan
penjualan tepung terigu di dalam negeri
mengalami kenaikan sekitar 5%. Hal ini
terjadi karena pada tahun 2009 Indonesia
akan menyelenggarakan pesta demokrasi,
yaitu pemilihan umum untuk memilih para
wakil rakyat di DPR yang dilanjutkan dengan
pemilihan presiden dan wakil presiden.
Berdasarkan
pengalaman
sebelumsebelumnya, penyelenggaraan pemilu di
tanah air mampu meningkatkan penjualan
tepung terigu di dalam negeri sekitar 5%,”
kata Ratna.
Lebih-lebih, tambah Ratna, harga
berbagai komoditi pangan termasuk harga
biji gandum dan harga minyak bumi di pasar
dunia sudah mengalami penurunan. Dengan
turunnya harga biji gandum yang merupakan
bahan baku utama pembuatan tepung terigu
dan merosotnya biaya pengapalan menyusul
turunnya harga minyak bumi dunia, maka
harga tepung terigu di pasar dalam negeri pun
dipastikan akan mengalami penurunan.***
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Kebijakan

Distributor Boleh Salurkan Gula
Rafinasi ke IKM dan Industri Rumahan
Pemerintah c.q. Departemen Perdagangan akhirnya mempertegas kebijakan penggunaan
gula kristal rafinasi (GKR) oleh kalangan industri (termasuk industri kecil menengah/IKM dan
industri rumahan atau home industry) dengan menyempurnakan petunjuk pendistribusian
GKR.

M

enteri Perdagangan Mari
Elka Pangestu menyatakan
bahwa
penyempurnaan
petunjuk pendistribusian GKR
dilakukan dalam rangka memberi kepastian
dan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat
perihal distribusi gula rafinasi sesuai dengan
kebijakan pemerintah.
Namun demikian, Mendag menegaskan
bahwa petunjuk pendistribusian GKR
tersebut tetap dikeluarkan dalam kerangka
pelaksanaan
Surat
Keputusan
(SK)
Menteri Perindustrian dan Perdagangan
(Menperindag) No. 527/MPP/Kep/9/2004,
bahwa GKR hanya untuk kebutuhan bahan

baku bagi industri pengguna.
Melalui penyempurnaan petunjuk
pendistribusian GKR itu kini tidak ada lagi
wilayah abu-abu (grey area) mengenai
penyaluran GKR, khususnya kepada IKM
dan industri rumahan yang selama ini selalu
menjadi bahan perselisihan antara Asosiasi
Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) yang
didukung kalangan produsen gula kristal
putih (GKP) dengan kalangan pelaku usaha
industri GKR yang tergabung dalam Asosiasi
Gula Rafinasi Indonesia (AGRI).
Melalui penyempurnaan petunjuk
pendistribusian GKR yang tertuang dalam
surat Menteri Perdagangan kepada kalangan

Beberapa produk gula rafinasi, setiap produk GKR yang diproduksi atau dipasok
kepada industri pengguna harus disesuaikan dengan SNI yang berlaku.
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produsen GKR No. 111/M-DAG/2/2009
tertanggal 6 Februari 2009 juga ditegaskan
bahwa semua industri pengguna GKR, baik
industri besar, menengah, kecil maupun
industri rumahan dapat memperoleh GKR
secara langsung dari produsen GKR ataupun
melalui distributor atau subdistributor.
“Dengan penyempurnaan petunjuk
pendistribusian GKR ini diharapkan dapat
memberi kejelasan dan kepastian sehingga
tidak mengganggu penyaluran GKR sesuai
peruntukan, yaitu untuk industri, dan juga
tidak mengganggu pasar GKP,” kata Mendag
Mari Elka Pangestu.
Mendag mengatakan penyempurnaan

Kebijakan
tersebut juga dimaksudkan agar produsen
GKR, distributor di semua lini, perusahaan
makanan dan minuman (menengah, IKM
dan industri rumah tangga), dan aparat
pengawasan mempunyai pemahaman
yang sama mengenai sistem distribusi yang
berlaku.
Dalam kesempatan itu Mendag juga
menyatakan kalangan produsen GKR yang
tergabung dalam AGRI telah menegaskan
komitmen mereka untuk menyalurkan
GKR hanya kepada industri sesuai dengan
kebijakan pemerintah selama ini, yaitu GKR
yang berasal dari raw sugar (gula mentah)
eks impor hanya diperuntukan bagi
kebutuhan bahan baku industri makanan
dan minuman. “Mereka (anggota AGRI—
Red.) sudah sepakat untuk melaksanakan
petunjuk pendistribusian ini dengan
konsisten.”
Beberapa penyempurnaan petunjuk
teknis pendistribusian GKR tersebut
diantaranya bahwa distributor harus
ditunjuk resmi oleh produsen GKR,
demikian juga dengan subdistributor harus
ditunjuk resmi oleh distributornya. Nama
distributor dan subdistributor yang ditunjuk
wajib disampaikan kepada Dinas yang
bertanggung jawab di bidang perdagangan
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Distributor dan subdistributor yang
tidak memiliki penunjukkan resmi tidak
diperbolehkan
untuk
menyalurkan/
mendistribusikan GKR.
Kalangan produsen, distributor dan sub
distributor dapat menjual GKR langsung
kepada industri pengguna serta produk
GKR-nya sendiri harus tetap dalam kemasan
karung dan tidak diperbolehkan dikemas
dalam bentuk kiloan. Kalangan produsen
GKR juga wajib mencantumkan sejumlah
label pada setiap kemasan karung produk
GKR-nya, yaitu nama produk GKR, label
bahwa produk GKR tersebut hanya untuk
kebutuhan industri, mencantumkan tanda
SNI, berat bersih dan nama produsen.
Berkaitan dengan pengaturan kualitas
GKR, maka setiap produk GKR yang diproduksi
atau dipasok kepada industri pengguna harus
disesuaikan dengan SNI yang berlaku, yaitu
mengacu kepada ketentuan tentang SNI
GKR secara wajib sebagaimana ditetapkan
melalui Peraturan Menteri Perindustrian
No. 83/M-IND/PER/11/2008 tanggal 13
November 2008. Berdasarkan ketentuan
SNI wajib ditetapkan bahwa GKR Mutu I

Industri besar, menengah, kecil maupun industri rumahan
dapat memperoleh GKR secara langsung dari produsen GKR
ataupun melalui distributor atau subdistributor.

harus memiliki angka Icumsa maksimal 45
IU, sedangkan GKR Mutu II harus memiliki
angka Icumsa maksimal 80 IU.
Untuk mendapatkan pasokan atau
membeli GKR, kalangan industri pengguna
harus dapat menunjukkan kelengkapan
dokumen yang antara lain berupa Izin Usaha
Industri (IUI) untuk industri skala besarmenengah; Tanda Daftar Industri (TDI) untuk
industri skala kecil; dan surat keterangan dari
RT/RW yang diketahui oleh Lurah setempat
bagi industri kecil (IK) dan Industri Rumah
Tangga (IRT).
Mendag mengatakan untuk kegiatan

monitoring, maka produsen, distributor dan
sub distributor wajib melaporkan secara
berjenjang kepada Dinas setempat maupun
kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri,
mengenai realisasi penyaluran/penjualan
GKR ke industri pengguna setiap periode.
Apabila terjadi penyimpangan atau
penyalahgunaan dari ketentuan dalam
surat Menteri Perdagangan ini mereka
yang melakukan penyimpangan itu akan
dikenakan sanksi administrasi dan atau
sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
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Industri Bakery Minta Pemerintah Pertahankan

PPN DTP Tepung Terigu

K

alangan pelaku industri bakery
di dalam
negeri mendesak
pemerintah
untuk
tetap
memberikan
fasilitas
Pajak
Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah
(PPN DTP) terhadap industri pengolahan
bahan baku tepung terigu. Hal itu
dimaksudkan sebagai salah satu upaya
untuk membantu mengatasi melemahnya
daya beli masyarakat konsumen di dalam
negeri akibat dampak krisis keuangan global
dewasa ini.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Bakery Indonesia (APEBI), Chris Hardijaya
mengatakan kalangan pengusaha bakery di
tanah air yang tergabung dalam APEBI sangat
terpukul dengan kebijakan pemerintah yang
kembali memberlakukan pungutan PPN

Industry Bakery, industri yang banyak
mengkonsumsi tepung terigu
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terhadap tepung terigu yang merupakan
bahan baku utama untuk industri bakery.
Sebab, dengan kembali diterapkannya PPN
terhadap tepung terigu yang berlaku efektif
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2009,
maka secara otomatis harga tepung terigu di
pasaran mengalami kenaikan sebesar 10%.
“Kamisangatmengharapkanpemerintah
dapat membantu kalangan industri kecil
menengah berbasis tepung terigu dengan
melanjutkan penerapan PPN DTP paling
tidak selama satu tahun ke depan seperti
juga dilakukan pada tahun 2008 lalu,” kata
Chris kepada wartawan belum lama ini.
Menurut Chris, dengan diterapkannya
kembali PPN DTP diharapkan usaha bakery
di dalam negeri dapat tumbuh signifikan
di tengah krisis. Karena, dengan tetap

diterapkannya PPN DTP maka berarti
kalangan produsen bakery di dalam negeri
dapat tetap menjual produk roti, kue kering,
donut dan kue tradisional lainnya dengan
harga yang stabil atau tidak mengalami
kenaikan.
“Namun kalau pemerintah kembali
memungut PPN sebesar 10% atas penjualan
bahan baku tepung terigu, industri bakery
mau tidak mau harus menaikkan harga
produk bakerynya kepada konsumen.
Kondisi ini sudah tentu akan menyulitkan
kalangan pengusaha bakery maupun
konsumennya sendiri. Sebab, kenaikan
harga di tengah daya beli masyarakat yang
sedang menurun dikhawatirkan justru akan
memicu terjadinya penurunan konsumsi.
Kalau hal itu terjadi maka sudah bisa

Ekonomi & Bisnis

Produk tepung terigu nasional, perpanjangan kebijakan
PPN_DTP atas penjualan bahan baku tepung terigu, akan
banyak menolong industri kecil mikro dan menengah

diperkirakan pertumbuhan industri bakery
di dalam negeri akan mengalami penciutan,”
tutur Chris.
Sebaliknya
kalau
pemerintah
memperpanjang kebijakan PPN DTP atas
penjualan bahan baku tepung terigu,
maka kalangan usaha/industri mikro, kecil
dan menengah di bidang bakery akan
banyak yang tertolong dan bahkan dapat
berkembang dengan menyerap lebih
banyak tenaga kerja.
“Jadi, penerapan kebijakan PPN DTP
untuk bahan baku tepung terigu ini
sangatlah penting dan strategis, baik dalam
mendorong pertumbuhan industri kecil
menengah berbasis tepung terigu maupun
bagi perekonomian masyarakat di tanah air.
Apalagi selama ini industri kecil menengah
bakery memegang peranan sebagai salah
satu tiang penyangga ekonomi khususnya
apabila terjadi PHK pada industri lainnya.
Sebab, banyak diantara para pelaku usaha
dan pekerja di industri bakery ini merupakan
para korban PHK yang mencoba bertahan
hidup dengan menerjuni industri bakery,”
tegas Chris.
Kebijakan PPN DTP juga diyakini akan
banyak membantu kalangan pengusaha
bakery di tengah kondisi melemahnya
nilai tukar rupiah terhadap US$ dewasa
ini. Sebab, selain menggunakan tepung
terigu sebagai bahan baku utama, kalangan
pengusaha bakery juga masih menggunakan

ragi kering yang sampai saat ini masih
seluruhnya diimpor dari luar negeri. Dengan
melemahnya nilai tukar rupiah terhadap US$
akhir-akhir ini, harga ragi kering dalam rupiah
mengalami kenaikan sekitar 20%-30%.
Chris juga mempertanyakan kebijakan
pemerintah selama ini yang dinilainya
kurang harmonis. Sebab, pemerintah selama
ini membebaskan PPN terhadap komoditi
jagung dan kedelai, namun untuk gandum/
tepung terigu tetap dikenakan PPN. Padahal
konsumsi tepung terigu di dalam negeri
selama ini sekitar 70% diserap oleh industri
mikro, kecil dan menengah.
Menurutnya, industri bakery yang
berbasis tepung-tepungan terutama tepung
terigu jumlahnya sangat banyak. APEBI
sendiri memperkirakan saat ini terdapat tidak
kurang dari 100.000 pengusaha bakery di
seluruh Indonesia dengan skala usaha yang
bervariasi mulai dari usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) sampai kepada industri
besar. Namun demikian pelaku usaha industri
bakery di Indonesia umumnya didominasi
oleh kalangan pengusaha berskala mikro,
kecil dan menengah.
Chris mengatakan usaha mikro (dengan
omzet kurang dari Rp 25 juta per bulan) di
industri bakery saat ini mencapai sekitar 55%
dari total jumlah industri bakery, usaha kecil
(beromzet kurang dari Rp 200 juta per bulan)
sekitar 30%, usaha menengah (beromzet
kurang dari Rp 4 miliar per bulan) sekitar

10% dan usaha besar (dengan
omzet lebih dari Rp 4 miliar per
bulan) mencapai sekitar 5%.
Dari sisi penyerapan tenaga
kerja, tambahnya, industri bakery
menyerap sangat banyak tenaga
kerja, baik tenaga kerja di sektor
formal maupun informal. Hal itu
terjadi karena hampir seluruh
kegiatan produksi dilakukan
secara manual (hand made).
Sebagai contoh Pasar Kue
Subuh Melawai saja dengan
jumlah pedagang sebanyak 175
pedagang mampu menyerap
tenaga kerja langsung sekitar
2.000 orang.
Pada tahun 1983, jumlah
pedagang bakery di Jakarta baru
ada sekitar belasan pedagang.
Namun pada tahun 1990
jumlahnya sudah melonjak
menjadi sekitar 100.000-an. Pada
tahun 1998 jumlahnya kembali
membengkak menjadi sekitar
400.000-an pedagang karena ketika terjadi
krisis banyak terjadi PHK. Para korban PHK
itu banyak yang terjun menggeluti usaha
bakery, ada yang terjun menjadi produsen
bakery ada juga yang menjadi pedagang.
Dia mengakui bahwa sektor usaha
bakery di dalam negeri, khususnya UMKM
perlu mendapat perhatian serius dan
bantuan dari pemerintah, baik pemerintah
pusat maupun pemerintah daerah. Dari
segi bahan baku saja, kalangan pengusaha
bakery saat ini mengalami pukulan cukup
berat. Sebab, walaupun kecenderungannya
harga komoditi yang menjadi bahan baku
industri bakery seperti gandum dan terigu
kini sudah mengalami penurunan di pasar
dunia, namun penurunan harganya di
dalam negeri sangat lamban. Dengan
demikian, dampak kenaikan harga komoditi
pada tahun 2008 lalu masih terasa sampai
sekarang.
“Yang lebih menyesakkan lagi adalah
munculnya kecenderungan bahwa bahan
baku kini telah menjadi komoditas spekulasi
yang dilakukan oleh para pedagang bahan
baku. Inilah yang menyebabkan penurunan
harga bahan baku berjalan sangat lamban,
walaupun harga komoditi di pasar dunia
sebetulnya sudah mengalami penurunan
secara signifikan,” tegas Chris. ***
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Depperin Peroleh Penghargaan
Pelaporan Keuangan dari BPK

B

erbagai penghargaan telah
diraih Departemen Perindustrian
(Depperin) sepanjang tahun 2008
lalu, kini di awal tahun 2009
Depperin kembali meraih penganugerahan
penghargaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK). Penghargaan yang diraih Depperin
kali ini adalah Penghargaan BPK atas Upaya
Pencapaian Pelaporan Keuangan yang Baik
Tahun Anggaran 2007.
Penghargaan BPK atas Upaya Pencapaian
Pelaporan Keuangan yang Baik TA 2007 itu
diserahkan langsung oleh Ketua BPK Anwar
Nasution kepada Irjen Depperin, Sakri
Widhianto pada tanggal 15 Januari 2009
lalu di Gedung BPK Jakarta. Selain kepada
Depperin, penghargaan juga diberikan
BPK kepada dua departemen lainnya,
yaitu Departemen Sosial dan Departemen
Pertahanan serta satu pemerintah daerah,
yaitu Pemkot Tangerang.
Ketiga departemen peraih penghargaan
kategori Upaya Pencapaian Pelaporan
Keuangan yang Baik TA 2007 tersebut
dinilai BPK berhasil membangun upaya
pencapaian pelaporan keuangan meskipun
belum mencapi opini terbaik dengan tetap
mengedepankan karakter lingkungan
organisasinya. Hal ini dimaksudkan BPK
agar terjadi pemahaman bahwa perbaikan
tata kelola keuangan suatu organisasi
harus dengan memanfaatkan sumber
daya organisasi sebagai sumber inspirasi
perubahan, bukan dengan menjadi organisasi
yang meninggalkan jati dirinya.
Sementara itu, Kota Tangerang terpilih
untuk mendapatkan anugerah serupa
karena keunggulannya dalam membangun
keberlangsungan sumber daya pengelola
keuangan daerah secara merata di setiap
level sesuai dengan tuntutan fungsi
organisasinya.
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Depperi menerima penhargaan BPK atas upaya pencapaian pelaporan keuangan yang baik
dari BPK, Sakri Widhianto, Irjen Depperin saat menerima penghargaan dari Ketua BPK, Anwar
Nasution.

Selain menganugerahkan Penghargaan
untuk kategori Upaya Pencapaian Pelaporan
Keuangan
yang Baik TA 2007, pada
tahun 2009 BPK juga menganugerahkan
Penghargaan BPK atas Laporan Keuangan TA
2007denganOpiniWajarTanpaPengecualian.
Penghargaan kategori ini diberikan kepada
14 departemen/lembaga, yaitu Kementerian
Negara BUMN, Badan Inteligen Negara,
Dewan Ketahanan Nasional, Lembaga
Ketahanan Nasional, Mahkamah Konstitusi,
Pusat Pengkajian Analisa Transaksi Keuangan
(PPATK), Lembaga Administrasi Negara,
Kementerian Perumahan Rakyat, BRR NADNias, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi
Yudisial, Lembaga Penjaminan Simpanan,
Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Bank

Indonesia. Kategori penghargaan yang sama
juga diperoleh empat pemerintahan daerah,
yaitu Provinsi Gorontalo, Kota Tangerang,
Kota Banjar dan Kabupaten Aceh Tengah.
Penganugerahan
penghargaan
BPK tahun 2009 ini merupakan yang
kedua kalinya diselenggarakan oleh BPK.
Penghargaan BPK untuk pertama kalinya
diselenggarakan pada peringatan 60 tahun
BPK pada tahun 2007 lalu. Ketika itu BPK
hanya menganugerahkan satu kategori,
yaitu apresiasi BPK atas upaya menuju tertib
administrasi keuangan daerah dan ketika
itu diberikan kepada Pemerintahan Provinsi
Gorontalo.
Ketua BPK Anwar Nasution mengatakan
penghargaan BPK tahun ini difokuskan pada
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pelaporan keuangan TA 2007 dan tidak
dimaksudkan untuk menjamin ketiadaan
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan. Suatu pelaporan
keuangan yang baik tidak hanya berujung
pada tercapainya opini Wajar Tanpa
Pengecualian, namun laporan keuangan yang
baik dapat menjadi sumber informasi yang
strategis dalam pengambilan keputusan oleh
pengguna laporan keuangan.
Menurut Anwar, transparansi dan
akuntabilitas keuangan negara merupakan
pondasi utama terciptanya good governance
yang merupakan prasyarat mutlak
dalam demokrasi politik dan ekonomi
yang sesungguhnya. Transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
juga merupakan faktor utama agar Indonesia
tidak lagi terperosok ke dalam krisis seperti
terjadi pada tahun 1997-1998.
Dewasa ini, lanjut Anwar, Indonesia
harus berjuang agar tidak terkena dampak
berkelanjutan dari krisis ekonomi global.
Dalam keadaan kurang berfungsinya
kebijakan moneter, maka untuk mengatasi
krisis dan menggerakkan perekonomian
tumpuan harapan semakin tertuju kepada
kebijakan fiskal. Namun demikian, kebijakan
fiskal itu harus dilakukan secara temporer
dengan timing yang tepat serta struktur dan
arah sasaran yang tepat.
Namun
sayangnya, tambahnya,
kebijakan fiskal saat ini akan sulit mencapai

tujuan yang diharapkan tanpa adanya
transparansi dan akuntabilitas fiskal.
Di sisi lain masih ada aturan perundangundangan yang saling bertentangan seperti
UU Perpajakan atau adanya lembaga
negara yang tidak taat pada hukum. “Halhal tersebut mengakibatkan pembatasan
pemeriksaan BPK.”
Anwar juga mengatakan pemerintah
sangat lamban menindaklanjuti rekomendasi
dan saran pemeriksaan BPK. Padahal
perbaikan tata kelola keuangan negara
merupakan kunci pokok bagi pencegahan
korupsi secara preventif.
Dalam kesempatan itu Anwar
mencontohkan salah satu kelambanan
pemerintah itu diantaranya adalah
ditemukannya ribuan rekening liar, termasuk
rekening pribadi pejabat negara yang sudah
lama meninggal dunia. Akibat ketiadaan
konsolidasi keuangan yang baik, pemerintah
tidak tahu posisi keuangan setiap saat.
Hasil pemeriksaan BPK menemukan adanya
peningkatan jumlah rekening liar dari 957
rekening pada tahun 2004 menjadi 2.240
rekening pada tahun 2007 dengan nilai
sebesar Rp 1,3 triliun.
Contoh kelambanan pemerintah lainnya
adalah jadwal waktu pengeluaran belanja
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
BPK menemukan telah terjadi penumpukkan
anggaran baik di Pusat maupun di Daerah
dimana realisasi pengeluaran anggaran baru

berlangsung menjelang kuartal keempat
tahun anggaran, utamanya bulan Desember.
“Mengingat belum adanya program
terpadu
dari
pemerintah
untuk
mengimplementasikan paket tiga UU di
bidang Keuangan Negara, maka kualitas
laporan keuangan pemerintah pusat dan
daerah selama empat tahun terakhir jauh
dari menggembirakan. Karena itu, BPK
telah mengambil enam inisiatif ‘beyond its
call of duty’ untuk mendorong percepatan
pembangunan sistem pembukuan dan
manajemen keuangan negara.
Keenam inisiatif itu adalah (1) pemerintah
daerah menandatangani management
representative letter; (2) pemerintah
daerah menentukan kapan mencapai
opini WTP dengan menyusu action plan;
(3) pemerintah daerah menggunakan
universitas setempat dan BPKP untuk
memperbaiki sistem keuangan daerah; (4)
mendorong perombakan struktural Badan
Layanan Umum, BUMN dan BUMD agar
menjadi lebih mandiri dan korporatis; (5)
DPRD membentuk panitia akuntabilitas
publik untuk mendorong pemerintah
daerah dan menindaklanjuti temuan BPK
RI; dan (6) dalam lingkungan makro, di
tingkat departemen, Depdagri, Depkeu dan
departemen teknis berkoordinasi untuk
menyusun suatu desain dalam melaksanakan
paket tiga UU Keuangan Negara Tahun 20032004. ***

Irjen Depperin, Sakri Widhianto dan Ketua BPK Anwar Nasution bersama peraih penghargaan lainnya
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Presiden Serahkan Penghargaan

Upakarti, Rintisan Teknologi dan
IGDS 2008

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyerahkan penghargaan upakarti kepada salah
satu peraih penghargaan.

B

ertempat di Istana Negara
Jakarta, pada tanggal 7 Januari
2009 Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono berkenan
menganugerahkan penghargaan Upakarti,
Rintisan Teknologi Industri dan Indonesia
Good Design Selection (IGDS) 2008 kepada
para penerima penghargaan yang berasal
dari seluruh Indonesia.
Total penerima ketiga penghargaan itu
sebanyak 33 penerima yang terdiri dari 19
penerima penghargaan Upakarti 2008, lima
penerima penghargaan Rintisan Teknologi
Industri 2008 dan sembilan penerima
penghargaan IGDS 2008.
Untuk penghargaan Upakarti 2008,
penerima penghargaan ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Perindustrian No. 503/
M-IND/Kep/II/2008 tanggal 3 Nopember
2008. Penghargaan Upakarti 2008 terbagi ke
dalam lima kategori dengan rincian kategori
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Jasa Pengabdian satu orang penerima;
kategori Jasa Pelestarian tiga orang
penerima; kategori Jasa Kepedulian lima
orang penerima; kategori Jasa Kepeloporan
lima orang penerima; dan kategori IKM
Modern lima penerima.
Pemberian penghargaan Upakarti
dimaksudkan untuk memberikan dorongan
yang lebih kuat dan luas kepada masyarakat
untuk lebih mencurahkan tenaga dan
pikirannya dalam menumbuhkembangkan
IKM khususnya, dan industri nasional pada
umumnya dalam rangka perluasan kerja,
kesempatan berusaha dan peningkatan
pengembangan industri nasional.
Kriteria penerima penghargaan Upakarti
kategori Jasa Pengabdian diantaranya
telah mengembangkan IKM minimal tiga
tahun terakhir secara berturut-turut; telah
memberikan perhatian dan atau gagasan dan
atau R&D untuk pengembangan IKM; telah

memberikan fasilitas permodalan dan
atau teknologi dan atau pemasaran dan
atau pembimbingan dan pengalihan
keterampilan/pengetahuan; serta
belum pernah menerima penghargaan
Upakarti sebelumnya.
Kriteria penerima penghargaan
Upakarti kategori Jasa Pelestarian
diantaranya telah mengangkat
kembali produk, teknologi, motif
dan desain yang sudah ditinggalkan
oleh masyarakat tetapi memiliki nilai
tambah yang tinggi; mendorong
minat masyarakat untuk menekuni/
memproduksi/mengembangkan
produk, teknologi, motif dan desain;
memfasilitasi peralatan sebagai
pengenalan dan alih teknologi
kepada masyarakat sekitarnya; dan belum
pernah menerima penghargaan Upakarti
sebelumnya.
Kriteria penerima penghargaan Upakarti
kategori Jasa Kepeloporan diantaranya
telah mengembangkan IKM minimal tiga
tahun terakhir secara berturut-turut dan
berkelanjutan; telah memberikan perhatian,
gagasan, R&D untuk pengembangan
IKM; telah memberi fasilitas permodalan,
teknologi, pemasaran, pembimbingan dan
pengalihan keterampilan/pengetahuan;
mempelopori kemitraan dengan sistem
sub kontrak, vendor, pola dagang dan
pola lainnya dan diikuti dengan bantuan
bahan baku, permodalan, manajemen,
pemasaran dan bantuan teknis; serta belum
pernah menerima penghargaan Upakarti
sebelumnya.
Kriteria penerima penghargaan Upakarti
kategori Jasa Kepedulian diantaranya
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telah mengembangkan IKM minimal tiga
tahun terakhir; memiliki visi, misi dan
komitmen terhadap pengembangan IKM;
menciptakan berbagai kebijakn yang inovatif
untuk mendorong perkembangan IKM;
melaksanakan berbagai upaya pembinaan
terhadap pengembangan IKM; dan belum
pernah menerima penghargaan Upakarti
sebelumnya.
Kriteria
penerima
penghargaan
Upakarti kategori IKM Modern diantaranya
menggunakan peralatan/mesin/proses/
know-how modern dalam proses produksi;
telah berhasil melakukan inovasi teknologi
dan produk sehingga lebih efisien, produktif
dan ramah lingkungan sehingga daya saing
perusahaan meningkat dalam tiga tahun
terakhir secara berturut-turut; menguasai
teknologi modern dalam proses produksi
dan manajemen; melakukan R&D serta
melakukan upaya inovasi dan improvement
dalam usaha; menghasilkan produk dengan
nilai tambah tinggi dan memenuhi standard/
presisi; kegiatan usahanya tidak mencemari
lingkungan; taat pada hukum dan peraturan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan belum pernah menerima penghargaan
Upakarti sebelumnya.
Penganugerahan penghargaan Upakarti
telah dimulai sejak tahun 1985 dan terhenti
pada tahun 1997 akibat kondisi politik dan
ekonomi yang kurang mendukung ketika
itu. Secara kumulatif sampai dengan tahun
1997 jumlah penerima Upakarti mencapai
922 penerima yang terdiri dari 465 penerima
kategori Jasa Kepeloporan, 409 penerima
kategori Jasa Pengabdian dan 48 penerima
kategori Jasa Kepedulian.
Sesuai
dengan
dinamika
dan
perkembangan partisipasi masyarakat
dalam pengembangan IKM serta hasil
kajian menyatakan bahwa penghargaan
Upakarti memberi dampak positif dalam
pengembangan IKM. Oleh karena itu,
sejak tahun 2006 Menteri Perindustrian
memutuskan untuk memberikan kembali
penghargaan Upakarti dengan kategori
diperluas menjadi lima kategori dengan
masuknya kategori Jasa Pelestarian dan
kategori IKM Modern.
Pada tahun 2007 penghargaan Upakarti
diberikan kepada 23 penerima yang terdiri
dari kategori Jasa Pengabdian tiga penerima,
serta kategori Jasa Pelestarian, kategori
Kepeloporan, kategori Kepedulian dan
kategori IKM Modern masing-masing lima

penerima.
Secara keseluruhan sampai dengan
tahun 2008, jumlah penerima penghargaan
Upakarti telah mencapai 979 penerima.
Pemberian penghargaan Rintisan
Teknologi Industri dilaksanakan sejak tahun
2006 oleh Departemen Perindustrian. Dalam
hal ini Departemen Perindustrian sebagai
pembina industri selalu berupaya mendorong
kalangan industri untuk senantiasa
melakukan inovasi dan mengembangkan
teknologi dalam rangka meningkatkan mutu
produk dan daya saing industri nasional.
Salah satu upaya tersebut adalah dengan
menganugerahkan penghargaan Rintisan
Teknologi Industri.
Sementara itu, penyelenggaraan
Indonesia Good Design Selection (IGDS)
merupakan kegiatan rutin tahunan yang
telah dilaksanakan oleh Departemen
Perindustrian sejak tahun 2001. Kegiatan
tersebut merupakan bagian dari langkah
strategis promosi dan pengembangan desain
dalam skala nasional.
Adapun para penerima penghargaan
Upakarti 2008 adalah sebagai berikut:
1. Kategori Jasa Pengabdian:
Cecep M. Suherman BP, pengusaha
kerajinan fiber dan kawat dari Cirebon,
Jawa Barat
2. Kategori Jasa Pelestarian:
- Bukari Wiryo Satmoko, pengusaha
batik tulis khas bakaran dari Pati, Jawa
Tengah
- Supriyadi, pengusaha kerajinan patung
kuningan dari Mojokerto, Jawa Timur
- I Made Sukma Swacita, pengusaha
kerajinan uang kepeng dari Bali
3. Kategori Jasa Kepeloporan:
- Ruslaini, pengusaha kerajinan border
dari Serdang Bedagai, Sumatera
Utara
- Yayanti Wijaya, pengusaha konveksi
dari Batam, Kepulauan Riau
- Alpha Febela Priyatmono, industri
batik Laweyan, Surakarta, Jawa
Tengah
- H. Baji HM, pengusaha tenun sutera
dari Kabupaten Wajo, Sulawesi
Selatan
- Suranip Abdul, pengusaha kerajinan
anyaman rotan dari Kabupaten
Gorontalo
4. Kategori Jasa Kepedulian:
- Drs. H. Herman Abdullah, M.M.I
Walikota Pekanbaru, Riau

- Drs. Hendro Martojo, MM, Bupati
Jepara, Jawa Tengah
- Drs. Win Hendarso, M.Si, Bupati
Sidoarjo, Jawa Timur
- Drs. MZ. Amirul Tamim, M.Si, Walikota
Bau Bau, Sulawesi Tenggara
- Drs. Jonathan Annes Jumame, MM,
Walikota Sorong, Papua Barat
5. Kategori IKM Modern:
- Ferry Lee dari PT Lintas Nusa Pratama
(industri keramik)
- Ir. Siswo Pranoto dari CV. Sispra Jaya
Logam (industri logam)
- Imam Ismanto Bakti, S.E, dari PT
Duta Ananda Utama Tekstil (industri
tekstil)
- Yuliana, pengusaha roti dengan merek
‘Rotiku Hidup’ (industri makanan
ringan)
- James Sutisna, CV. Grand Shoe
Industry (industri sepatu).
PemenangpenghargaanRintisanTeknologi
Industri 2008:
1. Zunaisan Hariadi dari PT Intisar Primula
(industri telematika)
2. Budi Permana dari PT Hariff Daya Tunggal
Engineering (industri elektronika)
3. Adik A. Soedarsono dari PT Pindad
(industri transportasi)
4. Ruddy Soesilo dari PT Asian Auto
International (industri transportasi)
5. Dede Chandra dari CV. Fortuna Shoes
(industri sepatu)
Pemenang IGDS 2008:
1. Sudjanto Wijaya dari PT Insera Sena,
pemenang Gand Award
2. Dra. Selly Sagita dari Borobudur Silver,
pemenang Special Craftmanship Award
3. Ledie Putri Suwandie dari Wonderful
Batik & Bordir, pemenang Gold Award
4. Lee Kee Ju dari PT LG Electronic pemenang
Gold Award
5. JB. Susanto dari PT Wirasindo Santakarya,
pemenang Gold Award
6. Mathius Tan dari PT Tiger Mandiri
Pratama, pemenang Gold Award
7. Ben Wirawan Sudarmadji, S.Ds dari CV
Mahanagari Nusantara, pemenang Gold
Award
8. Nikolaus Roy Noviyanto dari PT Charista
Printing, pemenang Gold Award
9. Winda Kamdani Mear dari PT Datascript,
pemenang Gold Award.
***
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Nedo Bantu Pembangunan WHRPG

di PT Semen Padang

Dirjen IAK, Depperin, Benny Wahyudi sesaat setelah penandatanganan proyek WHRPG bersama Executive Director
NEDO. Dr. Kazuaki Koizawa disaksikan Menperin Fahmi Idris di Padang 15 Januari 2009 lalu.

P

emerintah
Jepang
melalui
Organisasi
Pengembangan
Teknologi Industri dan Energi Baru
atau New Energy and Industrial
Technology Development Organization
(NEDO) menyatakan kemitmennya untuk
membantu pembangunan pembangkit
listrik Waste Heat Recovery Power Generation
(WHRPG) berkapasitas 8,5 MW di PT Semen
Padang, Sumatera Barat.
Komitmen bantuan pemerintah Jepang
c.q. NEDO itu dituangkan dalam bentuk Nota
Kesepahaman (MoU) proyek WHRPG antara
Indonesia dan Jepang yang ditandatangani
masing-masing oleh Executive Director
NEDO, Dr. Kazuaki Koizawa dan Direktur
Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen
Perindustrian, Benny Wahyudi di Padang,
tanggal 15 Januari 2009 lalu.
Hadir dalam acara penandatanganan
MoU tersebut antara lain Menteri
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Perindustrian Fahmi Idris, Dirjen Industri
Logam Mesin Tekstil dan Aneka Ansari
Bukhari, Dirjen Industri Kecil Menengah
Fauzi Aziz, Gubernur Sumatera Barat
Gamawan Fauzi, Minister to Japanese
Embassy in Indonesia Mr. Takio Yamada,
Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Jepang
Yusuf Anwar dan Direktur Utama PT Semen
Padang Endang Irzal.
Proyek WHRPG merupakan aplikasi
teknologi pemanfaatan gas buang dari
tungku (rotary klin) pembuatan klinker
yang diubah menjadi tenaga listrik melalui
pemasangan seperangkat peralatan
seperti suspension pre-heater (SP) boiler;
air quenching cooler (AQC) boiler; steam
turbine; electric generator; control and
instrument equipment; dan cooling tower.
Usai penandatanganan MoU, Direktur
Utama PT Semen Padang Endang Irzal
mengatakan proyek WHRPG ini merupakan

hasil kerjasama yang baik antara pihak
Indonesia dalam hal ini PT Semen Padang
dengan pemerintah Jepang melalui NEDO
yang memberikan bantuan dalam bentuk
peralatan WHRPG.
Total
kebutuhan
dana
untuk
pelaksanaan proyek WHRPG berkapasitas
8,5 MW tersebut, kata Endang, diperkirakan
mencapai Rp 203,6 miliar. Dalam proyek
tersebut pemerintah Jepang melalui NEDO
akan membantu peralatan WHRPG senilai
Rp 130 miliar, sedangkan sisa kebutuhan
dana untuk instalasi peralatan sekitar Rp
73,6 miliar akan disediakan oleh PT Semen
Padang yang telah dialokasikan sebagai
belanja modal perseroan tahun ini.
Pelaksanaan kegiatan proyeknya sendiri
diperkirakan akan memakan waktu selama
tiga tahun mulai tahun 2010 hingga tahun
2012. Tahapan pekerjaan dalam proyek
tersebut meliputi pekerjaan kontruksi

Ekonomi & Bisnis
sipil dimulai pada akhir November 2010;
pekerjaan konstruksi mekanikal dan elektrikal
mulai akhir November 2011; commissioning
dimulai pada akhir November 2011 dan
selesai pada akhir Februari 2012; dan
demonstrasi test dilakukan setelah selesai
commissioning sampai akhir Mei 2012.
NEDO telah melakukan survey sejak
bulan Juli 2007 untuk menentukan industri
semen yang layak secara ekonomis
menerapkan model proyek aplikasi teknologi pemanfaatan panas terbuang
pada industri semen di Indonesia. Pada
awalnya ada empat kandidat perusahaan
yang diseleksi sebagai lokasi pelaksanaan
proyek WHRPG, yaitu PT Semen Gresik, PT
Semen Tonasa, PT Semen Padang dan PT
Semen Baturaja. Berdasarkan hasil seleksi
NEDO pada bulan Juli-September 2007 itu,
PT Semen Padang dinominasikan sebagai
Implementation Site Company for Model
Project.
Executive Director NEDO, Kazuaki
Kaoziwa mengatakan di Indonesia
dewasa ini terdapat lima proyek serupa
yang dikembangkan NEDO. Dua diantara
lima proyek itu kini sedang berjalan yang
salah satunya adalah proyek WHRPG di PT
Semen Padang, Sumatera Barat. Dalam

proyek tersebut NEDO menyediakan
berbagai peralatan seperti mesin, turbin,
boiler, generator, supervisi dan konsultasi,
sedangkan PT Semen Padang menangani
konstruksi, instalasi, operasional dan
perawatan.
Menurut Endang, untuk proyek WHRPG
ini pabrik semen Indarung V merupakan
pabrik semen yang feasible untuk
menghasilkan tenaga listrik sebesar 8,5 MW
dari panas yang terbuang selama proses
produksi. Tenaga listrik sebesar itu akan
mampu menghemat biaya penggunaan
listrik di perusahaan sekitar Rp 33 miliar per
tahun atau sekitar 20% dari biaya produksi
pabrik Indarung V. “Keuntungan lainnya
dari proyek ini adalah dari sisi lingkungan
dimana pengoperasi fasilitas WHRPG ini
akan mampu mengurangi emisi gas CO2
sebesar 46.000 ton per tahun.”
Aplikasi teknologi WHRPG selain dapat
meningkatkan efisiensi pabrik juga dapat
menjadi salah satu alternatif dalam Clean
Development Mechanism (CDM) atau
mekanisme pembangunan yang bersih
sebagai implementasi dari Kyoto Protocol.
Indonesia sendiri sudah meratifikasi Kyoto
Protocol melalui Undang-undang No. 17
Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto

Protocol to the United Nations Frame Work
Convention on Climate Change.
CDM yang tercantum di dalam Pasal
12 Protocol Kyoto merupakan prosedur
penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)
dalam rangka kerja sama negara industri
dengan negara berkembang. Dalam hal ini
negara-negara industri harus melakukan
investasi di negara berkembang untuk
mencapai target penurunan emisinya.
Kini CDM menjadi bentuk investasi
baru negara maju di negara berkembang
yang bertujuan mendorong negara industri
untuk melaksanakan kegiatan penurunan
emisi di negara berkembang guna mencapai
target penurunan emisi GRK dan membantu
negara berkembang untuk mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan.
Tentu saja, aplikasi teknologi WHRPG
di PT Semen Padang diharapkan menjadi
percontohan bagi perusahaan industri
lainnya, khususnya perusahaan-perusahaan
industri yang lahap energi seperti industri
semen, baja dan kertas. Perusahaanperusahaan tersebut diharapkan juga
dapat mengaplikasikan teknologi serupa
baik melalui program kerjasama dengan
lembaga donor, maupun dilakukan secara
swakarsa. ***

Menperin Fahmi Idris saat meninjau pembangunan pembangkit listrik Waste Heat Recovery
Power Generation (WHRPG) berkapasitas 8,5 MW di PT. Semen Padang, Sumatra Barat.
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UNIDO dan ILO

Bantu Pengembangan
Industri di Maluku

Kepala BPPI, Dedi Mulyadi mewakili Menperin Fahmi Idris, sesaat setelah penandatanganan
MoU dengan Imran Farooque, Kepala Perwakilan UNIDO di Indonesia.

L

embaga Perserikatan BangsaBangsa (PBB), United Nations
Industrial
Development
Organization (UNIDO) bersama
International Labour Organization (ILO)
akan kembali membantu pengembangan
industri di wilayah Maluku yang akan
dilakukan selama tiga tahun mulai tahun
2009 sampai tahun 2011.
Dokumen proyek bantuan UNIDO bagi
Maluku ditandatangani bersama oleh
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Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri (BPPI) Departemen Perindustrian RI,
Dedi Mulyadi (mewakili Menperin Fahmi Idris)
dan Kepala Perwakilan UNIDO di Indonesia,
Imran Farooque di Gedung Departemen
Perindustrian, Jakarta beberapa waktu lalu
Hadir pula dalam acara penandatanganan
dokumen proyek bantuan tersebut antara
lain Wakil Duta Besar Jepang untuk
Indonesia Takio Yamada, Wakil Menteri Luar
Negeri RI Triyono Wibowo, Perwakilan ILO di

Indonesia Alan Boulton.
Proyek bantuan UNIDO yang diberi
judul “Realizing Minimum Living Standards
for Disadvantaged Communities Through
Peace Building and Village Based Economic
Development in Maluku Province” itu akan
dibiayai oleh dana hibah dari Jepang selaku
negara donor dengan total nilai US$ 2,12
juta.
“Proyek bantuan UNIDO yang didanai
pemerintah Jepang ini akan berlangsung
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selama tiga tahun mulai Februari 2009.
Tujuan dari proyek ini adalah untuk
mengurangi kemiskinan dan menciptakan
keamanan secara damai melalui peningkatan
standar minimum kehidupan di Maluku,”
kata Farooque usai penandatanganan
dokumen proyek.
Dedi Mulyadi menambahkan bantuan
UNIDO itu akan dilaksanakan oleh UNIDO
bersama ILO dimana UNIDO bertindak
sebagai koordinator. Pelaksanaan proyek
bantuan itu diharapkan mampu menyerap
tenaga kerja setempat sebanyak 20.000
orang di 20 desa target.
Kegiatan
proyek
bantuan
pengembangan industri dari UNIDO itu akan
difokuskan kepada empat bidang kegiatan,
yaitu pengorganisasian lingkungan tempat
tinggal yang layak, pendidikan dan alih
teknologi, penciptaan perdamaian melalui
penerapan manajemen konflik, serta
perbaikan kehidupan, pekerjaan yang lebih
baik dan kondisi kesehatan yang memadai.
Menurut Dedi, beberapa kegiatan
pengembangan industri yang akan

dijalankan diantaranya pengembangan
kemampuan industri kecil dan menengah
(IKM), pemanfaatan energi alternatif dan
konservasi energi di wilayah Maluku.
Depperin bersama Pemda setempat
akan memonitor pelaksanaan proyek ini,
sementara Depnakertrans akan memantau
penyerapan tenaga kerja di bekas daerah
konflik tersebut. Proyek bantuan UNIDO yang
dilaksanakan bersama ILO itu diharapkan
mampu mendongkrak pendapatan asli
daerah Maluku.
Program bantuan yang disebut dengan
New Country Program itu merupakan
kelanjutan dari proyek bantuan UNIDO yang
selama ini dikenal dengan program Country
Service for Indonesia (CSFI) yang telah
dijalankan sejak tahun 2003. New Country
Program sendiri akan dilaksankan mulai
tahun 2009 sampai tahun 2011 dengan
kegiatan antara lain mengembangkan IKM,
pengembangan industri yang berkelanjutan
dengan memperhatikan kelestarian
lingkungan, pemanfaatan energi alternatif
dan konservasi energi.

Hadir dalam penandatanganan dokumen proyek bantuan UNIDO di Maluku , Alan Boulton,
perwakilan ILO, Imran Farooque, Kepala Perwakilan UNIDO, Wakil Duta Besar Jepang, Takio Yamada,
Wakil Menteri Luar Negeri, Triyono Wibowo, Dedi Mulyadi, Kepala BPPI.

CSFI I berlangsung pada tahun 2003
sampai tahun 2004 dengan fokus kegiatan
pada pengembangan Kawasan Timur
Indonesia, khususnya di bidang agro industri
dan perikanan termasuk di dalamnya
kemitraan bisnis UKM.
SCFI II berlangsung pada tahun 2005
sampai tahun 2007 dengan memfokuskan
kegiatan pada bantuan paska tsunami.
Kegiatan pada proyek ini antara lain meliputi
pembangunan pusat pelatihan di Aceh
(Industrial Skill Development Center) dan
pembangunan mesin pembangkit listrik
mini di Pulau Nias (development of Small Hydro
Power). Kegiatan lainnya berupa bantuan
paska konflik melalui pembangunan Pusat
Teknologi di Maluku (Maluku Technology
Center) dan pembangunan ekonomi
kerakyatan.
Berbagai proyek bantuan UNIDO
di Maluku selama ini telah berhasil
dilaksanakan dengan baik dan memberikan
manfaat yang sangat besar bagi masyarakat
setempat. Proyek bantuan UNIDO umumnya
meliputi bidang agroindustri dan perikanan
seperti pengembangan produk bambu
dan turunannya, perikanan, ekstraksi
minyak kayu putih dan pemrosesan
makanan berbasis sagu.
UNIDO dibentuk pada tahun 1966
dan menjadi salah satu badan khusus
PBB pada tahun 1985 dengan anggota
sampai saat ini berjumlah 172 negara.
UNIDO didirikan dengan tujuan untuk
membantu percepatan pembangunan
industri di negara berkembang. Kini
UNIDO menjadi satu-satunya badan
khusus PBB yang mempromosikan
upaya-upaya untuk menciptakan
kesejahteraan masyarakat dan
pengentasan kemiskinan melalui
industri manufaktur.
Indonesia sendiri bergabung
menjadi anggota UNIDO sejak tahun
1967 dan sejak itu telah banyak
bantuan yang diterima Indonesia
melalui berbagai kegiatan proyek
kerjasama teknis. Beberapa proyek
kerjasama teknis yang sudah berhasil
dilaksanakan diantaranya peningkatan
kemampuan teknologi industri,
peningkatan kualitas lingkungan,
pengentasan
kemiskinan
dan
peningkatan taraf hidup masyarakat.
***
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Ekspor Sepatu Tahun 2009

Ditargetkan Capai US$ 1,85 Miliar

K

risis keuangan yang melanda
negara-negara maju di dunia
seperti Amerika Serikat, Uni
Eropa dan Jepang, tampaknya
tidak terlalu banyak menimbulkan dampak
bagi kalangan industri persepatuan di tanah
air. Walaupun secara umum permintaan
berbagai produk industri di negara-negara
maju tersebut diperkirakan akan mengalami
penurunan sebagai dampak dari terjadinya
krisis keuangan global, kalangan pelaku
industri sepatu di tanah air masih mengaku
optimis nilai ekspor sepatu Indonesia tidak
akan mengalami penurunan pada tahun
2009 ini.
Padahal berbagai pihak di dalam
negeri termasuk pemerintah dan kalangan
pengamat ekonomi memperkirakan
pertumbuhan ekspor Indonesia pada tahun
2009 akan merosot drastis. Pemerintah
sendiri memperkirakan pertumbuhan

ekspor nasional akan terpangkas pada
tahun 2009 menjadi tinggal hanya 1% dari
sebesar 13,7% pada tahun 2008. Pemerintah
memperkirakan paling banter pertumbuhan
nilai ekspor Indonesia pada tahun 2009 akan
mencapai angka maksimum 2,5%. Bahkan,
sejumlah pengamat ekonomi memperkirakan
pada tahun 2009 Indonesia akan mengalami
pertumbuhan ekspor yang negatif.
Namun berbeda dengan perkiraan
pemerintah, kalangan pelaku industri sepatu
nasional yang tergabung dalam Asosiasi
Persepatuan Indonesia (Aprisindo) mengaku
optimistis nilai ekspor sepatu Indonesia pada

Sepatu buatan dalam negeri, diharapkan dapat menjadi salah satu andalan industri yang dapat
menyerap tenaga kerja.
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tahun 2009 masih akan mengalami kenaikan
dibandingkan dengan nilai ekspor sepatu
pada tahun 2008. Optimisme kalangan
pelaku industri sepatu ini tampaknya cukup
beralasan karena mereka merasa daya saing
produk sepatu Indonesia pada tahun 2009
justru mengalami kenaikan dibandingkan
produk sepatu dari negara-negara pesaing
lainnya seperti China dan Vietnam.
Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko
mengatakan dengan dasar itu pada tahun
2009 ini Aprisindo telah menetapkan target
nilai ekspor sepatu nasional sebesar US$ 1,85
miliar atau naik sekitar 3% dibandingkan
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dengan nilai ekspor sepatu pada tahun 2008
yang diperkirakan mencapai US$ 1,8 miliar.
Menurut Eddy, nilai ekspor sepatu
tahun 2008 sendiri sebetulnya belum ada
angka tetapnya mengingat Badan Pusat
Statistik (BPS) baru mengeluarkan angka
nilai ekspor sampai dengan bulan November
2008. Berdasarkan data BPS, nilai ekspor
sepatu nasional selama periode JanuariNovember 2008 mencapai US$ 1,7 miliar.
Namun pada sisa waktu satu bulan (yaitu
bulan Desember 2008), nilai ekspor sepatu
nasional diperkirakan bisa mencapai US$
100 juta lebih sehingga total nilai ekspor
sepatu tahun 2008 kemungkinan besar bisa
mencapai US$ 1,8 juta.
“Perkiraan itu didasarkan pada data
empiris tahun-tahun sebelumnya, dimana
sejak tahun 2005 nilai ekspor sepatu Indonesia
pada bulan Desember selalu mencapai lebih
dari US$ 100 juta pertahun. Pada tahun
2005 misalnya nilai ekspor sepatu bulan
Desember mencapai US$ 143 juta, Desember
2006 mencapai US$ 141 juta, Desember 2007
mencapai US$ 150 juta. Jadi, untuk Desember
2008 kami perkirakan tetap di atas US$ 100

juta sehingga total nilai ekspor sepatu tahun
2008 bisa mencapai lebih dari US$ 1,8 juta,”
tutur Eddy.
Dengan demikian, tambah Eddy, ekspor
sepatu Indonesia dalam beberapa tahun
terakhir ini secara konsisten terus mengalami
kenaikan dari US$ 1,1 miliar pada tahun 2003,
US$ 1,4 miliar pada tahun 2004, US$ 1,4
miliar pada tahun 2005, US$ 1,6 miliar pada
tahun 2006, US$ 1,64 miliar pada tahun 2007
dan US$ 1,8 miliar pada tahun 2008.
Nilai ekspor sepatu pada tahun 2009
sendiri diperkirakan sebesar US$ 1,85 miliar
atau naik sekitar 3% dibandingkan dengan
nilai ekspor sepatu tahun 2008. Kenaikan
nilai ekspor sepatu di tengah situasi krisis
keuangan global itu, menurut Eddy, terjadi
karena daya saing produk sepatu Indonesia
yang menjadi lebih baik dibandingkan
dengan produks sepatu dari China atau
Vietnam yang merupakan pesaing utama
Indonesia di pasar dunia.
Eddy mengatakan daya saing produk

sepatu dari China dan Vietnam pada tahun
2009 ini mengalami penurunan sebagai
akibat dari permasalahan kelangkaan tenaga
kerja terampil di sana. Kalangan pekerja di
China dan Vietnam dewasa ini banyak yang
kembali ke kampung halaman mereka di
desa dan enggan kembali ke kota untuk
bekerja di industri sepatu.
“Industri sepatu di Vietnam saat ini
menjadi barang langka akibat banyaknya
tenaga kerja industri sepatu yang tidak mau
kembali lagi ke kota untuk bekerja di industri
sepatu. Padahal untuk melatih tenaga kerja
hingga menjadi tenaga kerja yang terampil
dan terlatif membutuhkan waktu cukup
lama. Permasalahan kelangkaan tenaga kerja
terampil ini menjadi permasalahan serius
yang mengakibatkan merosotnya daya saing
produk sepatu kedua negara itu,” tutur
Eddy.
Selain faktor tenaga kerja, faktor lainnya
yang juga turut mengakibatkan turunnya
daya saing produk sepatu China adalah
menguatnya nilai tukar Yuan China terhadap
US$ yang sampai saat ini sudah mencapai
9%. Apresiasi nilai tukar Yen tersebut tentu
saja akan makin memperlemah daya saing
produk industri negara tirai bambu itu.
“Faktor lainnya adalah berakhirnya
periode pemberian fasilitas tax holiday
yang diberikan pemerintah China terhadap
perusahaan-perusahaan industri sepatu
yang melakukan investasi di China.
Pemberian fasilitas tax holiday itu sudah
melebihi masa berlakunya, yaitu 10 tahun
sehingga perusahaan-perusahaan investasi
asing itu kini harus membayar pajak kepada
pemerintah China,” kata Eddy.
Dengan alasan makin menurunnya
daya saing industri dan daya tarik investasi
khususnya di industri sepatu di China itulah,
menurut Eddy, sebanyak 23 perusahaan
sepatu asal Taiwan dan Korea yang selama
ini telah menanamkan investasinya di China
akan merelokasi industri sepatu mereka ke
Indonesia pada tahun 2009 ini. Total nilai
investasi yang akan ditanamkan industri
sepatu Taiwan dan Korea itu diperkirakan
mencapai Rp 700 miliar dengan total
kapasitas produksi sekitar 3 juta pasang
perbulan. ***
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Insert

Kunjungan ke Balai Diklat Industri (BDI) Regional II Padang,

Mengembangkan SDM Industri
yang Kompeten di Bidangnya

Menteri Perindustrian Fahmi Idris, ketika meninjau Balai Diklat Industri (BDI) Padang
beberapa waktu lalu.

S

umber daya manusia (SDM) yang
handal merupakan salah satu pilar
pendukung dalam mewujudkan
proses industrialisasi di suatu
negara atau suatu wilayah. Sebab, SDMlah yang menjadi subjek dari kegiatan
industrialisasi itu sendiri, sedangkan
industrinya merupakan objek dari proses
industrialisasi itu. Oleh karena itu, SDM
memegang peranan yang sangat penting
dan sangat menentukan keberhasilan dari
proses industrialisasi itu.
Mengingat pentingnya peranan SDM
dalam proses industrialisasi, maka sudah
selayaknya pemerintah memberikan
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perhatian yang serius terhadap upaya
pengembangan SDM di tanah air. Hal itu
dapat dilakukan dengan membangun
dan mengembangkan berbagai fasilitas
pendidikan dan pelatihan industri di
berbagai daerah.
Menyadari pentingnya upaya pengembangan SDM dalam bidang industri
di tanah air, Departemen Perindustrian
membangun dan mengembangkan
sejumlah fasilitas pendidikan dan pelatihan di bidang industri yang diberi nama
Balai Diklat Industri (BDI) di sejumlah
daerah di tanah air. BDI didirikan dengan
maksud untuk menghasilkan SDM yang

profesional di bidang industri sekaligus
menciptakan industri yang tangguh.
Salah satu BDI di lingkungan Departemen Perindustrian yang kini sudah
cukup mapan dan mampu memberikan
kontribusi yang cukup signifikan terhadap
proses industrialisasi di tanah air adalah BDI
Regional II Padang. Berdiri secara resmi
sejak tanggal 30 Nopember 1981 dengan
diterbitkannya Surat Keputusan Menteri
Perindustrian Nomor 674/M/SK/II/1981,
BDI Regional II Padang secara konsisten
menekuni kegiatan pendidikan dan
pelatihan di bidang industri hingga saat ini.
Dengan didukung sarana dan pra-

Insert
sarana yang cukup lengkap dan memadai
untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan,
BDI Regional II Padang yang berlokasi di
Jl. Bungo Pasang Tabing Padang mampu
menyelenggarakan berbagai pelatihan
dan pendidikan di bidang industri yang
sangat dibutuhkan baik oleh dunia usaha
maupun kalangan aparat pemerintah.
Selanjutnya
berdasarkan
Surat
Keputusan Menteri Perindustrian RI
Nomor 50/M-IND/PER/6/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan
dan Pelatihan Industri tanggal 29 Juni 2006,
Balai Diklat Industri Regional II Padang
mendapatkan tugas untuk melaksanakan
pendidikan dan pelatihan aparatur dan
dunia usaha pada sektor industri.
Berkaitan dengan tugas tersebut, BDI
Regional II Padang telah menetapkan
visi untuk mewujudkan lembaga itu
sebagai balai diklat industri yang
berkualitas dan berbasis kompetensi
dalam pengembangan sumber daya
manusia, baik aparatur maupun dunia
usaha. Dengan visi tersebut BDI Regional
II Padang telah bertekad menjalankan misi
untuk mengembangkan kerjasama BDI
dengan instansi pemerintah, dunia usaha
dan masyarakat dalam meningkatkan
kompetensi sumber daya manusia.
BDI Regional II Padang memiliki lima
tugas pokok dan fungsi. Pertama, menyusun rencana dan program pendidikan
dan pelatihan kepemimpinan, fungsional,
teknis umum dan keterampilan khusus
serta dunia usaha. Kedua, melaksanakan
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan,
fungsional, teknis umum dan keterampilan
khusus serta dunia usaha. Ketiga,

Balai Diklat Industri Padang

melaksanakan
pengembangan
dan
kerjasama pendidikan dan pelatihan.
Keempat, melakukan evaluasi dan
pelaporan kegiatan pendidikan dan
pelatihan. Dan kelima, melaksanakan
urusan tata usaha Balai Diklat Industri
Regional II Padang.
Sebagai gambaran, di wilayah
Regional II saja yang mencakup Provinsi
Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi
Bangka Belitung, Provinsi Sumatera
Selatan dan Provinsi Bengkulu, saat
ini terdapat sebanyak 2.307 aparatur
dinas perindustrian. Aparatur sebanyak
itu perlu terus dibina dan di-up-date
pengetahuannya
tentang
industri
mengingat makin ketatnya persaingan
dunia dan terus berubahnya kondisi
lingkungan global dewasa ini.
Dalam menjalankan kegiatannya
sebagai balai diklat, BDI Regional II Padang
memiliki sejumlah faktor kunci yang dapat
menunjang keberhasilan pelaksanaan
tupoksinya. Beberapa faktor kunci itu
diantaranya reputasi yang cukup baik
sejak didirikan, komitmen dari seluruh
staf untuk bekerja dengan baik, akreditasi
dari BAN MENPAN, dukungan lembaga
pelaksana diklat, dukungan dinas
perindustrian, alumni dan industri, akses
transportasi dan informasi yang sangat
baik, serta kurikulum dan sumber daya
manusia yang professional.
Dengan
dukungan
faktor-faktor
kunci itu BDI Regional II Padang telah
menetapkan sejumlah target diantaranya
menguasai pasar diklat dan pelatihan 20%
per tahun untuk pelatihan industri formal
pada regional II dan 10% per tahun untuk

pelatihan bidang tertentu. Target lainnya
adalah meningkatkan jumlah peserta diklat
formal 10% per tahun, mengalokasikan 10%
dari dana untuk pengembangan non fisik,
menyediakan dana untuk peningkatan
SDM dengan rintisan gelar S2 dan S3, serta
meningkatkan target pendapatan di luar
pendidikan formal, minimum 5% per tahun
untuk peningkatan pendapatan PNBP.
Jajaran manajemen BDI Regional II
Padang terus berupaya mengembangkan
BDI Regional II Padang sebagai institusi
pelatihan yang handal di bidangnya
dengan cara meningkatkan peran dan
kualitas pelayanan serta jasa di lembaga
tersebut. Selain itu, lembaga ini juga
terus mengembangkan dirinya sebagai
penyedia jasa konsultasi dan penyewaan,
penelitian, pelatihan, pengembangan
budaya organisasi, sumber daya manusia,
pemasaran dan pengembangan spesialisasi kompetensi diklat pemasaran
produk tekstil tradisional.
Dewasa ini BDI Regional II Padang
memiliki sarana dan prasarana yang
cukup memadai sebagai fasilitas diklat
diantaranya gedung kantor, dua gedung
asrama (33 kamar dengan kapasitas 77
orang), rumah jaga, pos keamanan, dua
ruang kantin, gedung workshop bordir
dan konveksi, lapangan olah raga (tennis
dan badminton), dua buah kendaraan
roda empat, kendaraan roda enam, empat
ruang belajar, laboratorium komputer, dua
ruang laboratorium bahasa (kapasitas 40
orang) dan ruang perpustakaan.
Dengan dukungan SDM sebanyak 22
orang (1 orang eselon III, 3 orang eselon IV
dan 19 orang staf ), BDI Regional II Padang
pada tahun 2009 ini telah merencanakan
untuk mengadakan sejumlah program
diklat, diantaranya diklat bahasa Inggris
dasar, diklat ISO-9001-2000, diklat
komputer, diklat mutu dan desain produk
tekstil, diklat pengembangan desain
dan diversifikasi produk konveksi, diklat
pengembangan desain dan diversifikasi
produk bordir, perancangan produk
kemasan serta diklat manajerial usaha
busana dan sarana produksi. Program
diklat lainnya yang akan dilaksanakan
pada tahun 2009 adalah diklat anyaman
bambu dan rotan, diklat team building,
diklat sistem industri I, diklat bahasa
Inggris lanjutan, dan diklat pengendalian
sistem inventori. ***
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CV Fortuna Shoes,

Mengembangkan Teknologi
Pembuatan Sepatu Semi Masinal

I

ndustri sepatu merupakan salah satu
industri padat karya yang mampu
menghasilkan devisa yang cukup
besar bagi negara, disamping mampu
menyediakan lapangan kerja yang tidak
sedikit bagi rakyat Indonesia. Peranan
industri sepatu yang cukup strategis
itu dalam perekonomian nasional telah
menempatkan produk sepatu sebagai salah
satu produk unggulan ekspor nasional.
Namun makin ketatnya persaingan
di pasar ekspor khususnya setelah
diterapkannya globalisasi ekonomi dan
perdagangan, telah memaksa perusahaanperusahaan yang bergerak di industri sepatu
untuk lebih memfokuskan dirinya pada
relung pasar tertentu dengan jenis produk
tertentu yang dinilai lebih memiliki daya
saing tinggi dibandingkan pesaingnya di
pasar ekspor. Terjadilah perubahan secara
besar-besaran dalam paradigma industri
sepatu dimana perusahaan-perusahaan
sepatu di dunia melakukan spesialisasi
produk dan spesialisasi pasar secara massal.
Demikian juga dengan perusahaanperusahaan yang bergerak di industri
sepatu di Indonesia. Mereka banyak yang
mengubah orientasi pasar dan produknya ke
relung pasar dan produk yang lebih spesifik.
Itulah yang terjadi dan memang itu yang
harus dilakukan perusahaan-perusahaan
sepatu di tanah air.
Kondisi tersebut tentu saja juga dialami
CV Fortuna Shoes, sebuah perusahaan
industri sepatu yang telah memulai
usahanya sejak tahun 1970-an. Pada awalnya
perusahaan ini memproduksi berbagai jenis
sepatu seperti sepatu anak, sepatu wanita,
sepatu pengemudi, sepatu golf, sepatu lakilaki dan sandal pria. Semua jenis sepatu itu
diproduksi dengan teknik pembuatan yang
relatif sederhana.
Ketatnya persaingan di pasar ekspor
menyusul banjirnya produk sepatu dari
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China telah mendorong CV Fortuna Shoes
untuk memasuki pengembangan produk
yang mengarah kepada spesialisasi teknik,
pemanfaatan teknologi dan memproduksi
produk sepatu bermutu tinggi. Hal itu mulai
dilakukan CV Fortuna Shoes pada awal
dekade tahun 1990-an.
Teknik produksi yang diadopsi CV
Fortuna Shoes adalah teknik yang disebut
dengan Good Year Welted Construction. Teknik
ini sebetulnya bukan teknik baru, melainkan
teknik yang mempunyai sejarah panjang di
Eropa, namun mengalami stagnasi karena
kombinasi keterampilan manual dengan
mekanisasi khusus membuat biaya tinggi di
Eropa.

Sepatu hasil produksi CV. Fortuna Shoes

CV
Fortuna
Shoes
mencoba
mengembangkan kembali teknik produksi
Good Year Welted Construction selama
beberapa tahun dengan melakukan
sejumlah modifikasi dan improvisasi.
Dalam hal ini CV Fortuna Shoes mencoba
menyempurnakan teknik produksi tersebut
dengan cara memperkenalkan mesin-mesin
baru dan menggunakan bahan baku yang
lebih baik untuk meningkatkan mutu produk
sepatunya.
Keberhasilan CV Fortuna Shoes dalam
mengembangkan kembali teknik produksi
Good Year Welted Construction secara tidak
langsung telah turut melestarikan teknik
pembuatan sepatu yang di negeri asalnya

Teknologi

sendiri, terutama di Eropa dan Amerika,
sudah terancam punah.
Teknik Good Year Welted Construction
memiliki karakteristik yang sangat khas
karena memerlukan skill pekerja yang relatif
tinggi serta teknologi mesin khusus yang
kompleks. Karakteristik investasi, teknik
produksi dan segmen pasar yang dibidik
membuat sebagian besar pesaing memilih
untuk tidak menggeluti pembuatan sepatu
dengan teknik ini. Keunikan sistem Good
Year Welted Construction terletak pada
proses sole assembly di mana teknik utama
spesialisasi itu dilakukan.
Dengan diterapkannya teknik Good
Year Welted Construction maka CV Fortuna
Shoes menjadi satu-satunya perusahaan
yang menjalankan proses produksi tersebut
di Indonesia. Namun demikian CV Fortuna
Shoes tetap mampu bersaing dengan
industri serupa yang masih bertahan di
Eropa dan Amerika.
Kini CV Fortuna Shoes hanya
menggarap pangsa pasar sepatu tertentu
dengan mengkhususkan diri pada produk
sepatu bermutu dengan harga yang
relatif tinggi. Volume distribusi dan dan
jumlah konsumennya pun relatif lebih
kecil dibandingkan dengan sepatu casual/

sport. Namun demikian produk sepatu
yang dihasilkan CV Fortuna Shoes memiliki
nilai tambah yang relatif lebih tinggi
dibandingkan sepatu-sepatu jenis lainnya.
Pada awalnya ketika mulai menerapkan
teknik produksi Good Year Welted
Construction (sekitar awal tahun 1990-an) CV
Fortuna Shoes hanya menjual sepatu dalam
jumlah yang sangat terbatas. Namun secara
bertahap volume penjualan meningkat
seiring dengan intensifikasi teknik dan
ekstensifikasi pasar yang dilakukan
perusahaan tersebut.
Teknik produksi atau sistem Good
Year Welted Construction yang diterapkan
CV Fortuna Shoes dengan memadukan
unsur manual dengan teknik mekanisasi
kini tidak memiliki pesaing, bahkan di
Eropa sekalipun. Sebab, biaya produksi
di Eropa sangat tinggi, sementara CV
Fortuna Shoes dapat mengembangkannya
dengan memanfaatkan keunggulan biaya
tenaga kerja di Indonesia yang masih relatif
lebih rendah. Dewasa ini hanya beberapa
produsen sepatu di Eropa yang masih
bertahan membuat sepatu dengan sistem
Good Year Welted Construction, walaupun
hanya dengan sistem mesin, seperti
dilakukan di Portugal dan Spanyol.

Penggunaan
sebagian
material
impor untuk mendukung bahan-bahan
produksi lokal telah membantu CV Fortuna
Shoes untuk mencapai keseimbangan
antara mutu dan harga. Kini penggunaan
komponen material lokal mencapai sekitar
25% sedangkan komponen material impor
mencapai sekitar 75%. Sementara itu,
mesin-mesin dengan proses khusus masih
didatangkan dari Eropa, hanya sebagian
kecil mesin yang telah dikembangkan dan
dibuat di CV Fortuna Shoes sendiri.
Kombinasi antara sistem manual
dengan mekanisasi yang diterapkan CV
Fortuna Shoes telah memberikan beberapa
keunggulan terhadap produk sepatu
yang dihasilkan, yaitu diantaranya sepatu
menjadi lebih lentur (fleksibel), sehingga
lebih nyaman dipakai; secara kasat mata pun
terlihat bahwa produk-produk sepatu yang
dihasilkan lebih artistik; dan konsumen lebih
meminati produk sepatu CV Fortuna Shoes
karena secara psikologis lebih unik (karena
dikerjakan secara manual).
Kini produk sepatu buatan CV Fortuna
Shoes telah didistribusikan ke berbagai
negara Eropa seperti Italia, Jerman, Prancis,
Inggirs dan Belanda serta sejumlah negara
Asia seperti Singapura dan Jepang. ***
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Smart2K
Mesin Absensi
Komputerisasi
Karya Anak
Bangsa

I

ndonesia selama ini telah menjadi
pasar yang sangat menggiurkan untuk
produk-produk mesin otomatis yang
dioperasikan dengan sistem komputer
buatan luar negeri. Produk-produk impor
tersebut dengan leluasa masuk ke pasar
Indonesia karena selama ini di Indonesia tidak
ada perusahaan yang mampu memproduksi
mesin-masin seperti itu, sementara di dalam
negeri sendiri terdapat permintaan pasar
yang cukup besar yang terus berkembang
setiap tahun.

Salah satu type mesin absensi yang dikembangkan oleh PT. Intisar Primula
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Salah satu mesin otomatis yang
dioperasikan dengan sistem komputer yang
banyak dibutuhkan di dalam negeri adalah
mesin absensi yang banyak digunakan di
perkantoran, sekolah, perguruan tinggi,
atau lokasi-lokasi lainnya yang memang
membutuhkan
mesin
pencatatan
kehadiran.
Adalah PT Intisar Primula, sebuah
perusahaan nasional yang menjadi
perusahaan pertama di tanah air yang telah
berhasil mengembangkan mesin absensi
otomatis yang dioperasikan dengan sistem
komputer. Perusahaan yang semula menjadi
distributor berbagai mesin absensi buatan
luar negeri itu berhasil mengembangkan
produk baru yang sesuai dengan tuntutan
dan kebutuan pasar di dalam negeri dan
mancanegara.
Krisis moneter tahun 1997-1998
memberi hikmah tersendiri bagi PT Intisar
Primula. Sebab, krisis moneter itulah yang
justru memicu perusahaan tersebut untuk
mengembangkan produk sendiri yang
lebih handal dan terjangkau oleh konsumen
mengingat produk impor ketika itu menjadi
sangat mahal untuk dipasarkan di dalam
negeri.
Secara resmi PT Intisar Primula memulai
kegiatan produksi sendiri mesin absensi
Cardnetic dengan tipe Smart2K pada tahun
1998. Secara perlahan tapi pasti PT Intisar
Primula pun mulai menanggalkan statusnya
sebagai distributor produk mesin absensi
buatan luar negeri dan beralih menjadi
produsen mesin absensi pertama di tanah
air.
Pada tahun 2000 PT Intisar Primula
berhasil meluncurkan versi Smart2K/Web,
produk mesin absensi dengan desain
built-in LAN dan web-based engine yang
memungkinkan upload/download data
via browser Microsoft Internet Explorer dari
seluruh dunia. Ketika itu, mesin absensi
dengan teknologi seperti itu masih jarang
di dunia. Karena itu, keberhasilan PT Intisar
Primula yang ketika itu mampu memproduksi
Smart2K/Web sangatlah membanggakan
bangsa Indonesia.
Selanjutnya, pada tahun 2002 PT Intisar
Primula kembali meluncurkan produk
barunya Smart2K/Bio, sebuah mesin absensi
yang menggunakan teknologi fingerprint
yang hingga kini telah menjadi idola
pengguna produk Cardnetic.
Upaya PT Intisar Primula untuk

Smart2KV5 memiliki
sejumlah keunggulan
diantaranya
menggunakan
fingerprint sensor bio
optical anti gores dan
dapat terkoordinasi
dengan magnetic,
barcode dan proximity
yang berfungsi sebagai
mesin pencatat
kehadiran dan mesin
access control.
mengembangkan dan menciptakan produk
baru terus dilakukan. Divisi pengembangan
dan penelitian (R&D) PT Intisar Primula terus
bekerja tanpa lelah hingga pada tahun 2006
perusahaan tersebut kembali melahirkan
mesin absensi generasi terbarunya, yaitu
Smart2K V5 yang merupakan mesin absensi
generasi kelima. Produk mesin absensi
Smart2KV5 memiliki sejumlah keunggulan
dibandingkan dengan produk sejenis buatan
perusahaan lain, diantaranya menggunakan
fingerprint sensor bio optical anti gores
dan dapat terkoordinasi dengan magnetic,
barcode dan proximity yang berfungsi
sebagai mesin pencatat kehadiran dan
mesin access control.
Mesin absensi Smart2K V5 juga mampu
melakukan proses verifikasi dan identifikasi
dalam waktu yang sangat singkat (kurang
dari dua detik); dilengkapi media data
penyimpanan yang dapat dipindahkan
(termasuk 128 MB MMC/SD Card dan dapat
ditingkatkan menjadi 2 GB); casting terbuat
dari plastik dengan design menarik dan cocok
untuk semua jenis lingkungan serta mudah
dalam pemasangan serta perawatannya.
Keunggulan lainnya dari produk
karya anak bangsa ini adalah kapasitas
memori sampai dengan 9000 template jari;
dilengkapi dengan magnetic atau barcode
reader (optional) yang dapat mendeteksi
kategori data baik absent masuk maupun
pulang dengan arah slide horizontal; desain
perangkat keras software utility dan firmware

yang dikerjakan sendiri oleh Team Intisar
sehingga jika diperlukan dapat dengan
mudah dimodifikasi untuk kebutuhan
khusus. Yang tidak kalah pentingnya adalah
layanan purna jual yang disediakan PT Intisar
Primula bagi para pelanggannya.
Produk mesin absensi Smart2K V5 kini
tidak hanya dipasarkan di pasar domestik
tetapi juga di pasar mancanegara. Di
dalam negeri sendiri Smart2K V5 sudah
dipergunakan di seluruh segmen pasar
termasuk industri dan instansi pemerintah,
sementara di pasar mancanegara, Smart2K
V5 sudah dipergunakan di beberapa negara,
salah satunya di Ohio University, Amerika
Serikat.
Untuk pasar luar negeri, PT Intisar
Primula kini sudah memiliki distributor di
beberapa negara seperti Amerika Serikat,
Ekuador, Srilanka dan Timor Leste. Untuk
memperluas jangkauan pasar sekaligus
untuk mempromosikan produknya di pasar
mananegara, PT Intisar Primula mengikuti
sejumlah pameran di luar negeri. Pada tahun
2002 misalnya, perusahaan ini mengikuti
pameran Comdex Fall di Las Vegas, Amerika
Serikat. Di pameran inilah produk mesin
absensi Smart2K/Bio diluncurkan.
Sebagai
perusahaan
yang
memiliki komitmen tinggi terhadap
perkembangan teknologi dan selalu
berupaya mengembangkan inovasi-inovasi
baru, dalam menjalankan bisnisnya PT
Intisar Primula tidak hanya menjual dan
mengeluarkan produk ke pasar, melainkan
juga menjadi penyedia solusi total dengan
menyediakan semua jenis kebutuhan, mulai
dari perangkat keras, piranti lunak, pelatihan,
konsultasi dan lain-lain.
Dengan berbagai keunikan dan
keunggulan yang dimiliki, PT Intisar Primula
kini tercatat sebagai salah satu pemain utama
dan industri peralatan kantor dengan merek
‘Cardnetic’ yang menjadi salah satu merek
peralatan kantor pilihan menurut majalah
SWA edisi 21 Februari-5 Maret 2008.
Berbagai keunikan dan keunggulan
produk mesin absensi Smart2K pulalah
yang telah mengantarkan PT Intisar Primula
menjadi satu dari lima perusahaan yang
berhasil meraih penghargaan Rintisan
Teknologi Industri 2008 dari Departemen
Perindustrian dan diserahkan langsung oleh
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.***
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Sejenak bersama Bupati Jepara, Drs. Hendro Martojo, MM

Kepedulian yang Mengantar pada
Penghargaan Upakarti

Drs. Hendro Martojo, MM ketika menerima penghargaan upakarti dari Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.

P

epatah mengatakan jaman selalu
berubah dari waktu ke waktu.
Seringkali
perubahan
jaman
itu mengakibatkan terjadinya
perubahan
pola
pikir
masyarakat,
atau mungkin juga sebaliknya bahwa
perubahan pola pikir masyarakat itulah
yang mengakibatkan terjadinya perubahan
jaman.
Sadar atau tidak sadar, dalam beberapa
tahun terakhir ini masyarakat di tanah
air menyaksikan dan mengalami sendiri
terjadinya perubahan jaman itu. Salah satu
perubahan jaman itu adalah terjadinya
persaingan bebas sebagai dampak langsung
dari hasrat masyarakat dunia untuk
mewujudkan globalisasi dan liberalisasi

44 • Media Industri • No. 1 - 2009

ekonomi dan perdagangan dunia.
Seperti telah dikemukakan di atas,
perubahan jaman umumnya disertai dengan
perubahan pola pikir masyarakat. Salah satu
perubahan pola pikir masyarakat yang cukup
menonjol di era persaingan bebas dewasa
ini adalah makin tidak pedulinya kalangan
anggota masyarakat terhadap kepentingan
orang banyak. Mereka kini lebih banyak
mementingkan kepentingan dirinya sendiri
dibandingkan kepentingan masyarakat.
Mereka makin terdorong untuk lebih berpikir
secara individualistis demi kepentingannya
sendiri.
Akibatnya, kini tidak banyak lagi orang
yang mau mempedulikan kepentingan
rakyat banyak di lingkungan masyarakatnya.

Kalaupun ada orang yang masih mau
mempedulikan kepentingan masyarakat
banyak, maka dapat dipastikan jumlahnya
tidak terlalu banyak di muka bumi ini.
Karena
itu masyarakat kemudian
menjadikannya sebagai panutan atau
pemimpin diantara mereka. Sikap peduli
yang dimiliki seseorang itu kini juga sering
mendapat apresiasi dari masyarakat dalam
bentuk pengakuan atau penghargaan.
Penghargaan Upakarti khususnya untuk
Kategori Jasa Kepedulian adalah salah satu
bentuk penghargaan dari pemerintah c.q.
Departemen Perindustrian bagi merekamereka yang memiliki rasa kepedulian
tinggi kepada kepentingan masyarakatnya,
terutama dalam mengembangkan dan
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memajukan industri kecil menengah di
daerahnya.
Salah satu penerima penghargaan
Upakarti Kategori Jasa Kepedulian itu adalah
Drs. Hendro Martojo, MM. Dia adalah Bupati
Jepara, Jawa Tengah selama dua periode,
yaitu periode 2002-2007 dan terpilih kembali
untuk periode 2007-2012. Sebelum terpilih
menjadi orang nomor satu di Kabupaten
Jepara yang berkantor di Jl. Kartini No. 1
Jepara, Hendro yang menghabiskan karirnya
sebagai PNS, sempat menduduki jabatan
sebagai Sekretaris Daerah Jepara sejak tahun
2001.
Pria kelahiran Pati, Jawa Tengah 56
tahun silam itu mengawali karirnya sebagai
PNS dengan pangkat Pengatur Muda
Tk I (Golongan IIb) pada tahun 1975 usai
menamatkan pendidikannya di APDN
Semarang. Lulusan Pascasarjana Magister
Manajemen ini memiliki tekad yang kuat
untuk menjadikan wilayah Jepara sebagai
daerah yang kondusif bagi tumbuh dan
berkembangnya industri, perdagangan,
koperasi dan UKM mandiri yang tangguh
dan bertumpu pada potensi daerah.
Oleh karena itu, di bawah kepemimpinannya Pemerintah Daerah Jepara
telah menetapkan misi pembangunan
industri di daerahnya, yaitu “menjadikan
industri, perdagangan, koperasi dan UKM
sebagai tulang punggung perekonomian
masyarakat yang berbasis pada ekonomi
kerakyatan, berkelanjutan, berwawasan
lingkungan dengan memperhatikan aspek
otonomi daerah, persaingan sehat dan
perlindungan konsumen.”
Telah berkembangnya industri mebel ukir
di Jepara selama puluhan tahun merupakan
salah satu modal dasar atau asset daerah
yang sangat berharga bagi pengembangan
industri di wilayah Jepara, khususnya industri
kecil menengah yang bercorak ekonomi
kerakyatan.
Hendro merancang kembali potensi
IKM yang ada melalui berbagai kebijakan
dan program secara terpadu. Salah satu
kebijakan Hendro yang cukup populer
adalah penciptaan iklim usaha yang kondusif
melalui SK Bupati No. 63 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Pelayanan
Investasi Kabupaten Jepara.
Kebijakan lainnya yang mampu
menciptakan iklim usaha yang kondusif
adalah SK Bupati No. 58 Tahun 2004
tentang pola umum pelayanan terpadu

satu atap melalui Pembangunan One
Stop Service (OSS). Pembentukan Unit
Pelayanan Terpadu Satu Atap mendorong
terciptanya keseragaman pola dan langkah
penyelenggaraan pelayanan aparatur kepada
masyarakat. Kantor Pelayanan Terpadu Satu
Atap (Kantor Yantap) Kabupaten Jepara
dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten
Jepara No. 11 Tahun 2002 yang kemudian
diperkuat dengan ditetapkannya Sistem
One Stop Service (OSS) melalui Perda
Kabupaten Jepara No. 12 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Susunan, Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Pelayanan Perizinan
dan Penanaman Modal Kabupaten Jepara.
Khusus untuk meletarikan dan
mempertahankan kerajinan kain tenun
berdesain ikat di sentra Troso, Pemerintah
Kabupaten Jepara mengeluarkan Peraturan
Bupati No. 5 Tahun 2005 tentang Peningkatan
Pemakaian Produk Dalam negeri dan
Peraturan Bupati No. 25 tahun 2005 tentang
Produk Tenun Lokal Jepara.
Kelangkaan bahan baku yang dialami
industri kecil menengah (IKM) mebel
Jepara juga tidak luput dari perhatian
Hendro. Untuk mengatasi masalah tersebut
Kabupaten Jepara melakukan kerjasama
dengan Kabupaten Muna, Halmahera,
Buton, Kendari dan Bau Bau sebagai upaya
untuk memenuhi kebutuhan kayu jati. Upaya
lainnya adalah mempercepat pembangunan
terminal kayu untuk memperlancar
pemenuhan kebutuhan bahan baku kayu
mapun untuk menghindari praktek illegal
logging. Pembangunan terminal kayu juga
dimaksudkan untuk mengatasi gejolak harga
kayu yang sangat fluktuatif.
Hendro juga menerapkan sejumlah
kebijakan yang sangat pro pengembangan
IKM di Jepara. Beberapa kebijakan itu
diantaranya mewajibkan penggunaan kain
tenun ikat Troso untuk seragam kerja Pemda
pada hari-hari tertentu; mendirikan pasar
khusus kerajinan di desa Margoyoso untuk
menampung dan meningkatkan pemasaran
produk kerajinan IKM; membangun kawasan
industri Mulyoharjo; serta membangun
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kerajinan
di Kecamatan Batealit dan Kecamatan
Kalinyamatan.
Buah karya Bupati Hendro lainnya
adalah mendirikan Jepara Trade and
Tourism Center (JTTC) pada tahun 2005
sebagai sarana untuk pengembangan SDM,
advokasi, informasi dan promosi produk

unggulan dan pariwisata; mendirikan Jepara
Furniture Design Center pada tahun 2007
sebagai sarana untuk pengembangan desain
furniture, perlindungan HAKI kekayaan
seni ukir/folklore dan advokasi HAKI; serta
menciptakan branding “Jepara the World
Carving Center” untuk mengembalikan
kepercayaan dunia terhadap produk
furniture Jepara.
Berbagai
bantuan
untuk
menumbuhkembangkan IKM di wilayah
Jepara juga telah diulurkan Pemda Kabupaten
Jepara di bawah kepemimpinan Hendro.
Beberapa bantuan antara lain bantuan
bahan baku kayu non jati dari hutan tanaman
industri, pengembangan bibit murbai untuk
petani/pengrajin ulat sutera dan bahan baku
kerajinan logam monel/stainless steel.
Pemda Kabupaten Jepara juga berupaya
mengembangkan SDM industri dengan
mendirikan fasilitas pelatihan berbagai
keterampilan melalui bantuan modal kerja
APBD untuk IKM sebesar Rp 350 juta pada
tahun 2005, Rp 670 juta pada tahun 2006
dan Rp 105 juta pada tahun 2007.Sementara
itu, bantuan sarana dan prasarana yang
bersumber dari APBD Tk. I, Tk. II dan APBN
telah direalisasikan Rp 13,08 miliar lebih pada
tahun 2005, Rp 18,61 miliar pada tahun 2006
dan Rp 2,93 miliar pada tahun 2007.
Dengan berbagai kebijakan dan program
yang pro IKM tersebut, Pemda Kabupaten
Jepara berhasil menjadi salah satu ikon
penting dalam pengembangan IKM di Jawa
Tengah. Kerajinan ukir kayu yang sudah
mendunia kini berjumlah sekitar 3.710 unit
usaha dengan menyerap 49.192 tenaga
kerja. Industri tenun ikat, kerajinan monel,
gerabah, mkonveksi, kerajinan anyaman
bambu, keramik, pengolahan makanan dan
lain-lain juga menjadi semakin berkembang.
Berkembangnya industri kecil menengah
di kabupaten Jepara secara langsung telah
memberikan sumbangan yang sangat
signifikan terhadap kinerja ekspor kabupaten
tersebut. Pada tahun 2006 nilai ekspor
Kabupaten Jepara telah mencapai US$ 119
juta dimana ekspor produk furniture saja
mencapai US$ 111 juta.
Di bawah kepemimpinan Hendro,
Kabupaten Jepara yang memiliki banyak
potensi ekonomi kerakyatan terus berbenah
diri meniti masa depan yang lebih baik, demi
kesejahteraan rakyatnya. ***

No. 1 - 2009 • Media Industri • 45

Profil

M
H. Thoyib
Sukses Menjadi OEM
Komponen Otomotif
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enjadi ahli dan handal dalam
suatubidangtertentumemang
membutuhkan
ketekunan,
kerja keras, kreativitas, inovasi
dan upaya pantang menyerah. Begitu pula
dalam menjalankan kegiatan bisnis, semua
faktor tersebut menjadi syarat wajib apabila
seseorang ingin sukses dalam meniti karir
bisnisnya.
Filosofi itulah yang dipegang teguh oleh
H. Thoyib, pengusaha industri komponen
otomotif yang produknya kini banyak
dipergunakan oleh berbagai industri
otomotif di tanah air. Walaupun tidak
memiliki modal berupa dana yang besar,
dengan mengandalkan modal ketekunan,
kerja keras, kreativitas, inovasi dan upaya
pantang menyerah itulah H. Thoyib berhasil
membangun usahanya dari nol hingga kini
cukup dikenal di kalangan industri otomotif
nasional.
Bahkan ketika memulai usahanya H.
Thoyib hanya berbekal ijazah SMA dan
pengalaman kerja selama empat tahun
pada sebuah usaha kecil yang juga bergerak
dalam industri komponen otomotif di
Jakarta. Namun keterbatasan modal berupa
dana dan latar belakang pendidikan yang
hanya lulusan sekolah menengah atas
bukanlah halangan bagi Thoyib muda untuk
memulai kegiatan usaha yang terbilang
membutuhkan keahlian dan teknologi
tinggi itu.
Melalui kendaraan bisnisnya, PT Tosama
Abadi yang didirikannya pada tahun 1988, H.
Thoyib berhasil mengembangkan kegiatan
usahanya menjadi perusahaan menengah
dengan mempekerjakan karyawan sebanyak
200 orang, suatu jumlah yang tidak dapat
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dikatakan sedikit.
Dengan pengalaman dan dukungan
SDM-nyaPTTosamaAbadikinitelahmenjelma
menjadi industri komponen otomotif yang
mampu mengambil peran sebagai pemasok
komponen otomotif berstatus OEM (Original
Equipment Manufacturer). Perusahaan
industri komponen berskala kecil-menengah
ini mengkhususkan diri dalam memproduksi
bagian-bagian kendaraan bermotor yang
terbuat dari kawat baja (wire rod) dan baja
lembaran dengan berbagai ukuran dan
spesifikasi.
Dari ribuan komponen kendaraan
bermotor, banyak diantaranya terbuat
dari bahan logam berupa kawat baja yang
dikombinasikan dengan baja lembaran.
Beberapa diantara komponen adalah
berbagai jenis per untuk jok mobil dan
untuk keperluan lainnya pada kendaraan,
rangka jok, dudukan kabel, sandaran kepala,
sandaran tangan dan lain-lain. Dalam
terminologi otomotif komponen-komponen
tersebut dikenal sebagai brackets, arm visor,
arm rest, head rest, shafts, bushes, bolts, spring,
hook pins, lever, frames, spacers dan lain-lain.
Pria kelahiran Garut, Jawa Barat 46
tahun lalu ini merupakan sosok pengusaha
dan pekerja yang ulet, kreatif dan inovatif.
Walaupun ijazah yang dimiliki ketika
memulai usahanya hanya sebagai lulusan
SMA, namun dengan kegigihan dan
keinginan yang kuat untuk maju, H. Thoyib
akhirnya mampu meraih cita-citanya
sebagai pengusaha sukses di bidang industri
komponen otomotif.
Dengan berbekal pengalaman kerja
selama empat tahun di sebuah perusahaan
komponen otomotif di Jakarta, Thoyib

memberanikan diri mendirikan usaha
sendiri dengan dibantu oleh tiga orang
karyawan. Industri karoseri yang sedang
tumbuh pesat ketika itu membuat industri
komponen mendapatkan banyak pesanan.
Dengan memanfaatkan peluang pasar pada
industri karoseri, PT Tosama Abadi memulai
kiprahnya dalam dunia komponen otomotif
di Indonesia.
Untuk memperluas jaringan kerja di
sektor otomotif, H.Thoyib mengikuti berbagai
forum yang diselenggarakan Yayasan Dana
Bhakti Astra (YDBA). Melalui forum yayasan
itu, ia berhasil meningkatkan PT Tosama
Abadi menjadi sebuah perusahaan pemasok
komponen otomotif yang handal dan
kompetitif, baik dalam hal kualitas, harga
maupun ketepatan delivery.
Hasilnya, berbagai industri otomotif
di tanah air kini telah mempercayakan
pembuatan produk komponennya kepada
PT Tosama Abadi. Karena, perusahaan ini
mampu membuktikan dirinya sebagai
produsen komponen otomotif yang
handal dimana semua produknya mampu
memenuhi standar kualitas dan persyaratan
teknis yang ditetapkan pelanggan. Bahkan
kalangan pelaku industri otomotif Jepang
yang terkenal sangat ketat dalam standar
kualitas produk, kini banyak yang memesan
pembuatan komponennya kepada PT
Tosama Abadi.
Beberapa
perusahaan
otomotif
pelanggan (customer) PT Tosama Abadi
diantaranya adalah PT Astra Daihatsu
Motor, PT Dharma Polymetal, PT IRC Inoac
Indonesia, PT Meiwa Indonesia, PT APM
Armada Autopart, PT Dasa Windu Agung, PT
Karya Bahana Berlian, PT Hadinata Brother’s,

PT Meta Presindo Utama, PT Inti Polymetal,
PT Damai Columbus, PT Adhi Wijaya Citra,
PT Super Sinar Abadi, PT Maber Teknindo,
PT Yamatori Ind. Nakayama, PT Fuji Seat
Indonesia, PT Fuji Meiwa dan PT Intra Presisi
Indonesia.
Sebagian dari produk komponen
otomotif itu dibuat PT Tosama Abadi atas
pesanan langsung dari industri perakitan
mobil dan sepeda motor (dalam hal ini PT
Tosama Abadi berperan sebagai OEM atau
berada pada first layer), sebagian komponen
lainnya dipasok kepada perusahaan pembuat
komponen otomotif lainnya (sebagai second
layer).
PT Tosama Abadi rata-rata setiap
bulannya menggunakan bahan baku berupa
wire rod sekitar 50 ton dan plat baja (baja
lembaran) sekitar 20 ton. Bahan baku berupa
kawat baja dan plat baja itu diproses dengan
cara bending, rolling, forming, stamping dan
welding menjadi berbagai jenis komponen
otomotif.
Saat ini PTTosama Abadi mempekerjakan
200 orang karyawan dan mampu
memproduksi lebih dari 500 jenis komponen
berbasis kawat baja berpresisi tinggi
dengan toleransi sampai 0,05 milimeter.
Tingkat presisi yang cukup tinggi tersebut
dicapai dengan penguasaan teknologi
dan kehandalan sumber daya manusia di
perusahaan. Banyak karyawan kini sudah
menjadi ahli di bidangnyua karena sudah
puluhan tahun menggeluti bidang tersebut.
Bahkan, beberapa diantaranya ada yang
sudah mengabdi sekitar 20 tahun, yaitu sejak
pertama kali perusahaan itu berdiri.
Salah satu kunci keberhasilan dalam
menghadapi persaingan yang makin ketat
dewasa ini adalah penguasaan teknologi.
Karena itu, agar perusahaannya tidak
ketinggalan teknologi, senantiasa mengikuti
perkembangan teknologi pembuatan
komponen dengan memperkenalkan mesinmesin baru yang canggih termasuk mesin
CNC (Computerized Numerical Control)
yang sudah sejak beberapa tahun terakhir
ini dipergunakan di PT Tosama Abadi.
Untuk beberapa jenis pekerjaan yang tidak
membutuhkan mesin berteknologi canggih,
dia mengembangkan sendiri peralatan/
perkakas manual yang handal dengan tetap
memperhatikan toleransi presisi yang cukup
tinggi.. ***

Workshop PT. Tosama Abadi, milik H. Thoyib telah menghasilkan berbagai OEM komponen
otomotif dan banyak memperoleh pesanan dari beberapa industri otomotif besar di tanah air.
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Langkah dan Antisipasi

Sektor Industri Menghadapi
Krisis Global
Oleh: Rosli Umar

Kegiatan bongkar muat di pelabuhan, dalam situasi krisis saat ini impor perlu lebih
dikendalikan, diversifikasi ekspor dan penggunaan produk dalam negeri perlu ditingkatkan.

K

risis keuangan di Amerika Serikat
berdampak terhadap hampir
seluruh negara yang memiliki
sistem
keuangan
(investasi,
perdagangan, dan lainnya) yang terkait
dengan pasar keuangan global. Oleh karena
itu perekonomian dunia akan melambat
pada pertengahan kedua Tahun 2008 dan
awal 2009.
Bagi Indonesia, termasuk sektor
industri manufaktur, tentu ada dampak
yang akan dirasakan dan harus diantisipasi.
Pertanyaannya adalah, seberapa parah
Indonesia terkena imbasnya, sektor-sektor
apa saja yang akan terkena dampaknya, dan
strategi apa yang perlu dilakukan sebagai
langkah-langkah antisipasi.
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Trend Ekspor-Impor
Tiga tahun terakhir, ekspor Indonesia
masih menunjukkan trend meningkat
sebesar 15,41% per tahun. Fluktuasi neraca
perdagangan dari Januari-Juni
2008
terlihat sangat besar. Hal ini disebabkan
ekspor terlihat mulai tidak konsisten
peningkatannya dibandingkan impor. Trend
ekspor dari periode Januari-Juni 2008 adalah
3,60% per bulan; dimana fluktuasi ekspor
banyak disebabkan oleh sektor migas,
sedangkan impor terus meningkat. Karena
itu, ekspor harus didorong dan impor harus
mampu dikendalikan.
Negara tujuan ekspor nonmigas
Indonesia adalah Jepang (14,23%), Amerika
Serikat (12,29%), Singapura (9,77%), RRT

(7,24%), India (5,31%), Malaysia (4,99%),
Korea Selatan (4,07%), Belanda (2,99%),
Thailand (2,88%), Taiwan (2,54%). Ke – 10
negara tersebut ekspor Indonesia mencapai
66,31%.
Ke Jepang yang banyak diekspor adalah
nikel, tembaga, batubara, karet alam,
aluminium, dan sebagainya (lebih dari 50%
adalah bahan baku). Ke Amerika Serikat yang
banyak diekspor adalah karet, ikan, furnitur,
TPT, kayu, ban, kertas (16,26% TPT, 1,4%
bahan baku). Ke RRT, yang banyak diekspor
adalah minyak sawit, karet, pulp dan kertas,
batubara, nikel, bahan kimia (13,8% bahan
baku, 11,90% produk industri). Ke Uni Eropa
banyak diekspor minyak sawit, karet, batu
bara, nikel (29,28% bahan baku, 26,76%
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Nikel dan Tembaga, salah satu andalan ekspor ke Jepang

produk industri).
Impor pada tahun 2007 terutama berasal
dari RRT (15,14%), Jepang (12,32%), Amerika
Serikat (8,97%), Thailand (7,89%), Singapura
(7,44%), Australia (5,36%), Malaysia (4,09%),
Korea Selatan (3,80%), Jerman (3,75%), dan
India (3,05%). Dari 10 negara tersebut impor
Indonesia mencapai 71,91%.
Dampaknya Bagi Indonesia
Melihat prosentase dari neraca
perdagangan di atas, nampak bahwa pasar
ekspor kita adalah pusat dan negara yang
terkena imbas krisis. Dengan demikian, krisis
keuangan dunia pasti bakal mempengaruhi
sektor Industri manufaktur nasional. Pasar
ekspor dan domestik serta rencana investasi
perusahaan pasti akan terganggu.
Produk yang berorientasi ekspor,
diperkirakan akan terjadi persaingan dalam
memperebutkan pasar akibat melemahnya
pasar Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang.
Produk-produk yang akan terkena dampak
cukup berarti yaitu tekstil dan produk tekstil
(TPT), produk karet, produk kayu, pulp dan
kertas, minyak sawit dan produk-produk
logam.
Selain pasar ekspor, yang terkena
dampak dari krisis keuangan dunia
adalah pasar dalam negeri (domestik).
Bagaimanapun, akibat melemahnya pasar
Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang,
negara-negara eksportir akan mengalihkan
pasarnya ke wilayah lain termasuk Indonesia
yang dianggap cukup potensial. Produk yang
diperkirakan akan dilempar ke Indonesia

adalah berasal dari Republik Rakyat Tiongkok
(RRT) dan negara-negara asia lainnya seperti
TPT, baja, elektronik, keramik, makanan dan
minuman serta produk kayu. Pada kontek ini,
pasar dalam negeri akan mengalami kondisi
melimpahnya produk impor selain produk
dalam negeri sendiri.
Dampak lainnya adalah rencana
perluasan usaha dan investasi diperkirakan
bakalterganggu.Banyakindustridiperkirakan
akan mengambil kebijakan konvensional,
tidak melakukan perluasan usaha baru dan
mengencangkan ikat pinggang agar tidak
terlalu kolaps. Industri-industri yang semula
diperkirakan akan melakukan ekspansi
bisnis dikhawatirkan akan menunda rencana
perluasan usaha. Industri-industri itu antara
lain baja, semen, petrokimia, alas kaki,
otomotif dan komponen serta terganggunya
program restrukturisasi TPT.
Karena itu, perlu dirumuskan dan
dilaksanakan langkah-langkah antisipasi
yang tepat dan cepat dalam rangka
menyelamatkan industri padat karya
dan memiliki kemampuan ekspor tinggi.
Terutama pada pasar-pasar yang melemah,
perlu
melaksanakan
langkah-langkah
antisipasi pada cabang-cabang industri.
Langkah Strategis
Setelahmemetakandanmengidentifikasi
dampak krisis keuangan dunia bagi sektor
industri, maka dapat kita rumuskan
beberapa langkah strategis yang harus
dilakukan. Langkah strategis itu dimulai
dari mengamankan pasar ekspor. Untuk itu

dilakukan beberapa langkah, yaitu; pertama,
penguatan ekspor hasil industri. Dalam
konteks ini untuk menjaga daya saing, harus
dilakukan beberapa langkah antara lain
menyediakan fasilitasi umum. Fasilitas umum
yang selama ini sudah banyak disampaikan
para eksportir dan dirasa sangat mendesak
adalah peninjauan kembali kenaikan tarif
THC, mempercepat pembangunan jalan
dari dan ke pelabuhan dan mendorong
terlaksananya pembangunan dry port di
kawasan industri PT Jababeka CikarangBekasi.
Masih terkait dengan penguatan ekspor,
langkah kedua yang tak kalah penting
adalah pemberian fasilitas trade financing.
Pemerintah harus memberikan garansi postshipment financing, optimalisasi skema
kredit ekspor, mempercepat terbentuknya
lembaga pembiayaan ekspor dan melakukan
restrukturisasi pinjaman
Ketiga, kalangan pengusaha juga banyak
mengeluhkan soal ekonomi biaya tinggi.
Untuk mengurangi itu, harus dilakukan
percepatan restitusi PPN dan bea masuk,
penyediaan pasokan listrik, gas dan batu
rara (DMO). Selain itu, harus diberikan juga
insentif khusus, yaitu dengan perluasan
sektor PP 62/2008, untuk cabang-cabang
industri yang diprioritaskan lainnya.
Keempat, karena terjadi persaingan yang
lebih ketat, mengingat pasar menyempit,
harus ada upaya ekstra keras menjaga
akses pasar. Upaya menjaga akses pasar ini
dilakukan dengan cara melakukan promosi
yang terarah, menggalakkan promosi ke
pasar-pasar berpotensi (PEPI), antara lain;
emerging market di Asia (RRT, India, Korea,
Taiwan, ASEAN lain); Timur Tengah; Russia,
Asia Tengah dan Eropa Timur/Tengah; Afrika
(Afsel, Nigeria, Mesir, Tunisia); dan Amerika
Latin (Brazil, Argentina); serta negara-negara
yang sedang melakukan reconstruction: Irak,
Afghanistan.
Kelima, harus dilakukan penguatan
distribusi (pemanfaatan ritel dan dagang
internasional). Upaya ini bisa dilakukan
dengan memfasilitasi MOU antara IKM
dengan retail global (seperti Carrefoure
Perancis dan Delhaize Belgia, Maruzen
dan Takasimaya Jepang) untuk pemasaran
produk-produk IKM ke seluruh dunia.
Selain itu, IKM juga harus difasilitasi untuk
mengikuti pameran internasional.
Keenam, untuk produk-produk tertentu,
ada baiknya dibuat kebijakan dengan
memberikan insentif fiskal. Insentif fiskal itu
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Pakaian dan perlengkapan kerja merupakan salah satu kelompok yang wajib menggunakan
produk lokal.

antara lain dengan melakukan penundaan
penurunan, peningkatan, harmonisasi
tarif bea masuk, memberikan fasilitas Bea
Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP),
pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai
(PPn-DTP) dan pencabutan PPn-BM.
Departemen Perindustrian
telah
mengusulkan
beberapa
industri
mendapatkan insentif fiskal. Untuk BM-DTP
adalah komponen perkapalan, komponen
elektronika,
komponen
telematika,
komponen kendaraan bermotor, komponen
alat berat, komponen pembuatan PLTU,
bahan baku susu, sorbitol dan methylltin
mercaptide.
Industri yang diusulkan mendapatkan
insentif PPN-DTP adalah perkapalan dan
bangunan lepas pantai, tekstil dan produk
tekstil (TPT), alas kaki, perak, karoseri
kendaraan bermotor, baja, komponen
pembuatan PLTU, tinplate dan minyak
goreng sawit.
Dalam upaya mengamankan pasar
dalam negeri ada beberapa langkah yang
dilakukan. Antara lain melakukan kerja
keras menghilangkan penyelundupan,
pengaturan arus barang impor melalui
pelabuhan tertentu dan produk tertentu,
pengawasan impor barang-barang tertentu,
penerapan SNI wajib, pencabutan ijin impor
barang tertentu, jaminan ketersediaan
bahan baku untuk produk tertentu dan
energi,
mengoptimalkan
penggunaan
produksi dalam negeri, trade financing dan
restrukturisasi pinjaman, menghilangkan
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pungutan-pungutan, melaksanakan negosiasi dan promosi untuk pasar ekspor yang
baru.
Kebijakan Non Fiskal yang sudah dan
sedang diusulkan berupa pengaturan
importasi barang tertentu melalui importir
tertentu dan pelabuhan tertentu (produkproduk prioritas).
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Lebih penting lagi bagaimana agar
tercipta upaya Peningkatan Penggunaan
Produksi Dalam Negeri (P3DN). Apa yang
telah dan sedang dilakukan Departemen
Perindustrian adalah langkah yang sangat
baik. Mengoptimalkan Belanja Pemerintah/
BUMN/KKKS(KontraktorKontrakKerjasama)
harus menggunakan produk dalam negeri.
Diterbitkannya dua peraturan, berupa
Instruksi Presiden dan Peraturan Menteri
Perindustrian adalah kebijakan yang tepat.
Instruksi Presiden Republik Indonesia harus
memerintahkan panitia pengadaan barang/
jasa pemerintah, instansi di lingkungan
pemerintah melakukan langkah-langkah
sesuai kewenangan masing-masing guna
memaksimalkan penggunaan barang/
jasa hasil produksi dalam negeri termasuk
rancang bangun dan perekayasaan nasional,
serta penggunaan penyedia barang/jasa
nasional.
Dalam
pengadaan
barang/jasa
pemerintahjugaharusmemberikanpreferensi
harga untuk barang produksi dalam negeri
dan penyedia jasa pemborongan nasional

kepada perusahaan penyedia barang/jasa.
Sementara, dalam Peraturan Menteri
Perindustrian harus ditegaskan bahwa untuk
mengoptimalkan penggunaan barang/
jasa hasil produksi dalam negeri dalam
pengadaan barang/jasa Pemerintah, agar
berpedoman dan mengacu pada pedoman
teknis penggunaan produksi dalam negeri
yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
Pedoman tersebut mengacu pada Keppres
No. 80 tahun 2003.
Dalam pedoman teknis tersebut, harus
diatur jenis barang/jasa buatan dalam negeri
dalam bentuk sebuah daftar. Barang/jasa
tersebut dikelompokan kedalam 21 kelompok
barang dan jasa yang dijabarkan dalam 456
jenis barang dengan tingkat kandungan
komponen dalam negeri berkisar antara 2090%. Daftar tersebut akan dimutakhirkan
setiap 6 (enam) bulan. Nantinya, penerbitan
Instruksi Presiden yang diikuti dengan
penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian
mengenai P3DN.
21 kelompok barang dan jasa yang wajib
digunakan:
1. Bahan Penunjang Produksi Pertanian (3
jenis barang)
2. Alat Mesin Pertanian (17 jenis barang)
3. Peralatan Penunjang Pertambangan (5
jenis barang)
4. Peralatan Penunjang Pertambangan (28
jenis barang)
5. Peralatan Kelistrikan (27 jenis barang)
6. Peralatan Telekomunikasi (36 jenis
barang)70
7. Peralatan Elektronika (40 jenis barang)
8. Bahan Bangunan dan Konstruksi (30 jenis
barang)
9. Mesin Peralatan Pabrik (77 jenis barang)
10. Alat Besar dan Konstruksi (10 jenis
barang)
11. Alat Transportasi(24 jenis barang)
12. Peralatan Kesehatan (19 jenis barang)
13. Alat Instrumentasi dan Laboratorium (2
jenis barang)
14. Alat Tulis dan Peralatan Kantor (15 jenis
barang)
15. Alat Olah Raga dan Pendidikan (18 jenis
barang)
16. Pakaian dan Perlengkapan Kerja (37 jenis
barang)
17. Bahan Kimia (5 jenis barang)
18. Logam dan Produk Logam (19 jenis
barang)
19. Sarana Pertahanan (7 jenis barang)
20.Barang Lainnya (24 jenis barang)
21. Jasa Keteknikan EPC (13 jenis barang)
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