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M

elambatnya pertumbuhan industri pada tahun 2008 dan
2009 tidak terlepas dari situasi perekonomian nasional
yang terpengaruh oleh krisis keuangan dunia yang menjadi
salah satu penyebab menurunnya pertumbuhan industri
dalam negeri. Hal ini karena krisis yang terjadi di negara-negara maju itu
merupakan pasar tradisional bagi berbagai produk industri Indonesia
seperti tekstil dan produk tekstil, sepatu, elektronik, produk otomotif dan
komponennya, industri kimia sehingga kinerja ekspor produk manufaktur
Indonesia mengalami penurunan. Padahal pasar AS, Uni Eropa, dan Jepang
merupakan pasar terbesar ekspor produk manufaktur Indonesia.
Melemahnya permintaan terhadap produk manufaktur Indonesia di
pasar ekspor akibat melemahnya daya beli masyarakat di negara tujuan
ekspor utama itu menjadi tantangan bagi pemerintah c.q. Departemen
Perindustrian. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah, di antaranya
adalah membangkitkan kembali pasar dalam negeri dengan mendorong
penggunaan produksi dalam negeri, memberantas produk impor ilegal,
serta menyeleksi masuknya produk impor dengan menerapkan standar
mutu produk yang lebih ketat. Upaya pengamanan pasar domestik pun
terus ditingkatkan dengan meningkatkan pengawasan terhadap produk
impor yang diduga menerapkan harga dumping dan subsidi.
Terkait dengan upaya pemerintah untuk membangkitkan pasar domestik
dengan mendorong penggunaan produksi dalam negeri, Media Industri
edisi kedua Tahun 2009 ini sengaja mengangkat laporan utama mengenai
program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) berikut
kebijakan pendukungnya yang kami sajikan pada rubrik Kebijakan. Informasi
lainnya di antaranya penerapan SNI wajib terhadap produk kakao bubuk,
SNI wajib sepatu pengaman, SNI wajib baterai primer, PP tentang Kawasan
Industri, dan revisi ketentuan ekspor rotan.

Optimalisasi pelaksanaan
program Peningkatan
Penggunaan Produksi Dalam
Negeri pada gilirannya akan
mampu menumbuhkan industri
di dalam negeri sekaligus
menyerap tenaga kerja dalam
jumlah yang tidak sedikit

Sementara itu, terkait dengan kecenderungan makin membaiknya kondisi
perekonomian di dalam negeri pada kuartal kedua tahun 2009, pada rubrik
ekonomi dan bisnis Media Industri edisi ini juga menyajikan informasi
tentang kepastian Volkswagen AG dari Jerman dan Geely Holding Group Co.
Ltd. dari China untuk menanamkan investasinya dalam industri perakitan
mobil di Indonesia. Informasi tersebut sungguh menggembirakan karena
di tengah situasi krisis ekonomi global, investor mancanegara masih tetap
tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia
Volkswagen akan membangun pabrik perakitan mobil MPV (multipurpose
vehicle) seri Touran senilai US$ 140 juta, sementara Geely Holding, akan mulai
merakit mobil Geely di Indonesia mulai Oktober 2009. Kedua perusahaan
otomotif itu beralasan bahwa justru di saat krisis seperti sekarang, merupakan
momen yang tepat untuk mengembangkan bisnis di Indonesia. Menurut
mereka, tetap kuatnya daya beli masyarakat dan besarnya potensi pasar
yang dimiliki Indonesia, serta kondisi politik dan keamanan dalam negeri
yang relatif stabil menjadi faktor utama mereka masuk ke Indonesia.
Para pembaca setia Media Industri, pada bagian lain masih ada berbagai
tulisan yang menarik untuk disimak dalam rubrik Insert, Profil, dan Artikel.
Semoga berbagai informasi dan laporan yang kami sajikan dapat memberi
informasi bagi para pembaca Media Industri.
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Laporan Utama

Sepatu, salah satu produk andalan ekspor nasional yang terkena dampak krisis global
dan sedang digalakkan penggunaannya di dalam negeri.

Sebagai akibat langsung dari penerapan
rezim globalisasi dan liberalisasi di bidang
perdagangan, maka perekonomian
Indonesia, menjadi rentan terhadap
pengaruh perkembangan situasi
perekonomian di negara lain, baik di
kawasan regional maupun global.
Konsekuensinya, bangsa Indonesia
harus siap apabila terjadi krisis ekonomi
di belahan bumi lainnya.
Karoseri Bus Gandeng Komodo, buatan perusahaan dalam negeri
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Laporan Utama

Krisis Keuangan Global Momentum
dan Tantangan P3DN

Penggunaan
Produksi Dalam
Negeri Semakin
Mendesak

Tabung Gas 3Kg karya anak bangsa yang sudah memenuhi SNI, digunakan dalam program
konversi minyak tanah ke gas

K

alau kita bicara mengenai krisis
ekonomi, bukan kali ini saja
Indonesia mengalami situasi krisis.
Sebelumnya Indonesia pernah
mengalami krisis ekonomi yang dipicu oleh
krisis moneter akibat jatuhnya nilai tukar
mata uang rupiah Indonesia terhadap
mata uang utama dunia, khususnya Dollar
Amerika Serikat (US$). Masih hangat dalam
ingatan kita, betapa parahnya gelombang
krisis ekonomi dan moneter yang pernah
dialami bangsa Indonesia pada tahun 19971998.
Bahkan, dampak dari krisis itu belum
pulih hingga saat ini. Dan pada tahun
2008-2009 ini, bangsa Indonesia kembali
harus menyingsingkan lengan baju serta
mengencangkan ikat pinggang menghadapi
krisis ekonomi global yang dipicu oleh krisis
keuangan di Amerika Serikat. Sejumlah

pengamat menilai dampak dari krisis
ekonomi kali ini jauh lebih besar ketimbang
dampak krisis ekonomi sebelumnya.
Mengutip data-data yang dikeluarkan
Bank Dunia, Sekretaris Jenderal Departemen
Perindustrian Agus Tjahajana mengatakan,
akibat krisis ekonomi global itu volume
perdagangan dunia pada tahun 2009
diperkirakan
mengalami
kontraksi
sebesar 2,1%, atau dengan kata lain
volume perdagangan dunia mengalami
pertumbuhan negatif sebesar 2,1%. Ini
merupakan proyeksi terburuk dalam empat
tahun terakhir mengingat pada tahun 2006
volume perdagangan dunia mengalami
pertumbuhan sebesar 9,8%, tahun 2007
tumbuh 7,5%, dan tahun 2008 tumbuh
6,2%.
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi
dunia pada tahun 2009 diperkirakan
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Laporan Utama

Pameran Seragam di Plaza Departemen Perindustrian, dalam kerangka optimalisasi
penggunaan produk dalam negeri di kalangan instansi pemerintah.

mengalami penciutan menjadi 0,9%, turun
dari 2,5% pada tahun 2008. Sebelumnya,
pada tahun 2006 dan 2007 pertumbuhan
ekonomi dunia berturut-turut mencapai
4,0% dan 3,7%. Bahkan negara-negara tujuan
utama ekspor Indonesia seperti negaranegara Eropa, Jepang dan Amerika Serikat
diproyeksikan mengalami pertumbuhan
ekonomi yang negatif, yaitu masing-masing
-0,6%, -0,1% dan -0,5%.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia
sendiri pada tahun 2009 diproyeksikan
mencapai 4,4%, turun dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi tahun 2008 yang
mencapai 6,0%. Pada tahun 2006 dan 2007
pertumbuhan ekonomi Indonesia secara
berturut-turut mencapai 5,5% dan 6,3%.
Menurut Agus, krisis keuangan global
yang terjadi dewasa ini telah menurunkan
secara drastis permintaan dunia terhadap
berbagai barang/produk ekspor dari
Indonesia yang dikhawatirkan akan
menyebabkan ledakan pengangguran
dalam jumlah besar di dalam negeri.
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Sebaliknya, situasi perekonomian di
dalam negeri yang relatif masih lebih baik
dibandingkan dengan kondisi ekonomi
di negara-negara tujuan ekspor utama
Indonesia, kini menjadi tumpuan harapan
bagi para pelaku industri di tanah air sebagai
salah satu solusi dari krisis ekonomi global.
Perekonomian Indonesia yang pada tahun
2009 diperkirakan masih tumbuh sebesar
4,4% dengan pasar domestiknya yang cukup
besar merupakan aset yang sangat berharga
dan sangat penting bagi proses pemulihan
ekonomi nasional.
Pasar dalam negeri yang cukup besar
dengan jumlah penduduk sekitar 240 juta
jiwa, kata Agus, merupakan pasar yang
sangat potensial untuk dimanfaatkan guna
mengatasi merosotnya kinerja ekspor akibat
terjadinya kelesuan permintaan di pasar
ekspor untuk sementara waktu.
Di sisi lain, krisis ekonomi global ini
merupakan momentum yang sangat
baik untuk membangkitkan kembali dan
mengoptimalkan program peningkatan

penggunaan produksi dalam negeri,
sekaligus menjadi tantangan bagi seluruh
pemangku kepentingan di dalam negeri
untuk membendung pemanfaatan pasar
domestik oleh produk-produk dari luar
negeri, khususnya produk yang diimpor
secara ilegal.
“Dalam hal ini pasar dalam negeri yang
cukup besar dapat menjadikatup penyelamat
bagi industri nasional yang semula
berorientasi ekspor untuk mengalihkan
penjualannya ke pasar domestik. Karena
itu, pemerintah memutuskan untuk
mengoptimalkan program Peningkatan
Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN)
dalam rangka menumbuhkan industri di
dalam negeri,” tutur Agus.
Keputusan
pemerintah
untuk
mengoptimalkan program P3DN itu
didasari oleh pengarahan Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono tentang langkahlangkah menghadapi krisis keuangan
dunia yang salah satu di antaranya adalah
menggalakkan kembali penggunaan produk
dalam negeri dalam rangka meningkatkan
pasar domestik dan untuk dimanfaatkan
sebesar-besarnya oleh produk buatan
Indonesia.
Keputusan untuk mengoptimalkan
program P3DN diambil pemerintah dengan
pertimbangan bahwa di masa sulit sekarang
ini ekspor dan konsumsi masyarakat
sangat sulit diharapkan menjadi penghela
pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya
belanja pemerintah yang menyumbangkan
sedikitnya 8,4% terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB) merupakan faktor penting dalam
pertumbuhan ekonomi. Selama ini, unsur
belanja pemerintah belum didayagunakan
secara maksimal untuk program P3DN.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS)
kontribusi sektor konsumsi pemerintah
terhadap PDB pada tahun 2008 mencapai
8,4%, naik dibandingkan dengan kontribusi
sektor konsumsi pemerintah terhadap PDB
tahun 2007 yang mencapai 8,3%. Angka
tersebut memperlihatkan bahwa konsumsi
pemerintah pada tahun 2008 tumbuh
sekitar 10,4%.
Program P3DN ini sangat potensial
apabila digunakan untuk menumbuhkan
industri. Optimalisasi pelaksanaan program
P3DN ini pada gilirannya akan mampu
menumbuhkan industri di dalam negeri
sekaligus menyerap tenaga kerja dalam
jumlah yang tidak sedikit, tutur Agus.

Laporan Utama
Selama ini, sudah ada peraturan
perundang-undangan
mengenai
pengadaan barang dan jasa pemerintah,
yaitu Keppres Nomor 80 Tahun 2003, namun
belum dimanfaatkan secara maksimal untuk
P3DN di lingkungan instansi pemerintah.
Karena itu, pemerintah kemudian
mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan
Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan
Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor
49 Tahun 2009, serta Permenperin Nomor 50
Tahun 2009.
Dalam Inpres Nomor 2 Tahun 2009,
pengadaan barang/jasa pemerintah
bertujuan
untuk
memaksimalkan
penggunaan barang/jasa hasil produksi
dalam negeri termasuk rancang bangun dan
perekayasaan nasional, serta penggunaan
penyedia barang/jasa nasional. Selain itu,
pengadaan barang/jasa pemerintah juga
ditujukan untuk memberikan preferensi
harga untuk barang produksi dalam negeri
dan penyedia jasa pemborongan nasional
kepada perusahaan penyedia barang/jasa.
Melalui instruksi tersebut, Presiden RI
memerintahkan agar kegiatan pengadaan
barang/jasa pemerintah berpedoman dan
mengacu pada Pedoman Peningkatan
Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam
Negeri yang ditetapkan oleh Menteri
Perindustrian. Presiden juga menugaskan
kepada Menteri Perdagangan untuk
mengkoordinasikan kegiatan kampanye
penggunaan produksi dalam negeri di

lingkungan instansi pemerintah Pusat,
Daerah, BUMN dan BUMD. Presiden RI juga
membentuk Timnas P3DN yang bertugas
merumuskan dan menyiapkan kebijakan,
strategi dan program untuk mengoptimalkan
penggunaan barang/jasa produksi dalam
negeri dan penyedia barang/jasa nasional
dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
Timnas bertugas menetapkan langkahlangkah 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 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; serta melakukan
monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan
Inpres tersebut.
Timnas P3DN diketuai oleh Menteri
Perindustrian dan dibantu oleh sejumlah
anggota yang terdiri dari menteri-menteri
dan pimpinan lembaga terkait.
Sejumlah departemen dan instansi
pemerintah mendukung dan telah
melaksanakan sejumlah kegiatan P3DN.
Departemen Luar Negeri misalnya
telah mewajibkan seluruh PNS Pusat
dan Perwakilan di luar negeri untuk
menggunakan seragam termasuk alas kaki,

Komponen kendaraan bermotor, sudah mampu dikerjakan oleh anak bangsa.

dan peralatan lainnya hasil produksi dalam
negeri. Deplu juga telah mengusulkan
penggunaan seragam batik hasil produksi
dalam negeri pada hari-hari tertentu setiap
minggu kepada seluruh PNS di Pusat dan
Perwakilan Luar Negeri, serta mengusulkan
penggunaan kendaraan produksi dalam
negeri bagi kantor-kantor perwakilan di luar
negeri.
Departemen Dalam Negeri telah
mewajibkan seluruh PNS Pusat untuk
menggunakan peralatan hasil produksi
dalam negeri; mengusulkan penggunaan
seragam batik dan alas kaki hasil produksi
dalam negeri pada hari-hari tertentu dan
membuat surat edaran kepada Gubernur,
Bupati dan Walikota yang menegaskan
kewajiban penggunaan seragam kerja hasil
produksi dalam negeri bagi PNS termasuk
guru.
Kantor Menpan juga telah menerbitkan
peraturan tentang penggunaan produksi
dalam negeri menjadi kewajiban PNS/
TNI/POLRI; menerbitkan peraturan bahwa
setiap instansi (Kementerian/Lembaga)
mengoptimalkan penggunaan produksi
dalam negeri, memonitor, mengevaluasi
dan melaporkan setiap enam bulan kepada
Departemen Perindustrian.
Sementara itu, TNI dan POLRI
telah mewajibkan seluruh PNS untuk
menggunakan seragam, termasuk alas kaki,
rompi tahan peluru, kopel rim, baret dan
peralatan non alutsista hasil produksi dalam
negeri, dan mengusulkan penggunaan
seragam batik hasil produksi dalam negeri
pada hari-hari tertentu setiap minggu
kepada PNS di lingkungan TNI dan POLRI.
Dengan makin banyaknya dukungan
dari berbagai instansi tersebut diharapkan
pelaksanaan program P3DN akan menjadi
semakin optimal sehingga belanja
pemerintah akan dapat terserap sepenuhnya
oleh produksi dalam negeri. Lebih jauh lagi
kegiatan kampanye ‘100% Cinta Indonesia’
yang dijalankan secara parallel dengan
pelaksanaan P3DN diharapkan dapat
mendorong pemanfaatan pasar domestik
yang cukup besar ini untuk membantu
industri di dalam negeri keluar dari dampak
negatif krisis ekonomi global. Semoga di
balik krisis ekonomi global ini terdapat
hikmah bagi perekonomian nasional, yaitu
produk barang/jasa buatan dalam negeri
dapat betul-betul menjadi tuan rumah di
negerinya sendiri. mi
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Kebijakan

P3DN untuk Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

Setiap pengadaan barang/jasa pemerintah oleh Pengguna Anggaran wajib memaksimalkan
penggunaan produk dalam negeri

S

ebagai tindak lanjut dari Instruksi
Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun
2009 tentang Penggunaan Produk
Dalam Negeri dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sekaligus dalam
rangka lebih menggerakkan pertumbuhan
dan memberdayakan industri dalam negeri,
Departemen Perindustrian pada tanggal 12
Mei 2009 lalu telah menerbitkan Peraturan
Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor
49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman
Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kebijakan yang mulai berlaku tiga
bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan itu
(berlaku efektif, 12 Agustus 2009) diterbitkan
sebagai upaya untuk mengoptimalkan
penggunaan barang/jasa hasil produksi
dalam negeri termasuk yang dihasilkan
oleh koperasi, usaha mikro dan kecil, dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah.
Di dalam Permenperin itu disebutkan
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bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah
merupakan pengadaan barang/jasa yang
dilakukan oleh Pengguna Anggaran dari
Kementerian
Negara/Lembaga/satuan
kerja perangkat daerah; Bank Indonesia (BI),
Badan Hukum Milik Negara (BHMN), Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) yang pembiayaannya
sebagian atau seluruhnya dibebankan
kepada APBN/APBD dan atau PHLN yang
sesuai atau tidak bertentangan dengan
pedoman dan ketentuan pengadaan
barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah
bersangkutan; atau Kontraktor Kontrak
Kerjasama (KKKS) yang pembiayaannya
melalui pola kerjasama antara pemerintah
dengan badan usaha.
Setiap
pengadaan
barang/jasa
pemerintah oleh Pengguna Anggaran wajib
memaksimalkan penggunaan produk dalam
negeri dan mencantumkan persyaratan
penggunaan produk dalam negeri mulai

dari perencanaan kegiatan sampai dengan
pelaksanaan pengadaan.
Pengguna Anggaran dalam melakukan
pengadaan
barang/jasa
pemerintah
mengacu kepada Daftar Kelompok
Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dan
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri. Daftar Kelompok Barang/
Jasa Produksi Dalam Negeri adalah daftar
barang/jasa produksi dalam negeri yang
disusun berdasarkan kelompok barang/
jasa. Sedangkan Daftar Inventarisasi barang/
jasa produksi dalam negeri adalah daftar
yang memuat nama dan alamat produsen,
jenis produk, spesifikasi, standard, kapasitas,
dan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN).
Kewajiban memaksimalkan penggunaan produk dalam negeri menjadi
wajib menggunakan produk dalam negeri
manakala dalam pengadaan barang/jasa
telah terdapat barang/jasa yang ditawarkan
yang mempunyai nilai penjumlahan TKDN
dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)
mencapai minimal 40%.
Pelaksanaan
pengadaan
barang/
jasa hanya dapat diikuti oleh barang/jasa
produksi dalam negeri sepanjang barang/
jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi
yang dipersyaratkan, harga yang wajar, dan
kemampuan penyerahan baik dari sisi waktu
maupun jumlah.
Apabila jumlah barang/jasa produksi
dalam negeri yang ditawarkan tidak
mencukupi, maka kekurangannya dapat
diperoleh dari barang/jasa luar negeri.
Apabila dalam pengadaan barang/jasa
belum terdapat penawaran barang/jasa
yang mempunyai nilai penjumlahan TKDN
dan BMP minimal 40%, maka pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh
penyedia barang/jasa yang menawarkan
barang/jasa luar negeri.
Untuk pengadaan yang lebih dari satu
jenis produk, kewajiban penggunaan produk
dalam negeri berlaku bagi penyedia barang/
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jasa tingkat satu sebagai peserta lelang;
penyedia barang/jasa tingkat dua; dan
penyedia barang/jasa tingkat tiga. Penyedia
barang/jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang kegiatan usahanya
menyediakan barang/jasa. Penyedia barang/
jasa tingkat satu adalah produsen atau
pemasok yang menghasilkan/menyediakan
produk akhir. Penyedia barang/jasa tingkat
dua adalah produsen yang menghasilkan
barang seperti bahan baku, bahan penolong,
barang setengah jadi, komponen, dan atau
jasa untuk diolah lagi menjadi produk oleh
penyedia barang/jasa tingkat satu. Penyedia
barang/jasa tingkat tiga adalah produsen
yang menghasilkan barang seperti bahan
baku, bahan penolong, barang setengah
jadi, komponen, dan atau jasa untuk diolah
lagi menjadi produk oleh penyedia barang/
jasa tingkat dua. Peserta lelang berkewajiban
melakukan penelitian TKDN dari masingmasing penyedia barang/jasa tingkat dua
dan penyedia barang/jasa tingkat tiga.
Tingkat komponen dalam negeri untuk
barang dihitung berdasarkan perbandingan
antara harga barang jadi dikurangi harga
komponen luar negeri terhadap harga
barang jadi. Harga barang jadi merupakan
biaya produksi yang dikeluarkan untuk
memproduksi barang. Biaya produksi
meliputi biaya untuk bahan (material)
langsung, tenaga kerja langsung dan biaya
tidak langsung pabrik (factory overhead),
tidak termasuk keuntungan, biaya tidak
langsung perusahaan (company overhead)
dan pajak keluaran.
Penentuan komponen dalam negeri
barang atau komponen luar negeri barang
berdasarkan kriteria untuk bahan (material)
langsung berdasarkan negara asal barang
(country of origin); untuk alat kerja/fasilitas
kerja berdasarkan kepemilikan dan negara
asal; dan untuk tenaga kerja berdasarkan
kewarganegaraan. Penelusuran penialaian
TKDN barang dilakukan sampai dengan
penyedia barang/jasa tingkat dua.
Untuk jasa, tingkat komponen dalam
negeri dihitung berdasarkan perbandingan
antara harga jasa keseluruhan dikurangi
harga jasa luar negeri terhadap harga
jasa keseluruhan. Harga jasa keseluruhan
merupakan biaya yang dikeluarkan untuk
menghasilkan jasa. Biaya yang dikeluarkan
meliputi biaya untuk manajemen proyek
dan perekayasaan, alat kerja/fasilitas kerja,
konstruksi dan fabrikasi serta jasa umum,

tidak termasuk keuntungan, biaya tidak
langsung perusahaan (company overhead)
dan pajak keluaran.
Penentuan komponen dalam negeri jasa
atau komponen luar negeri jasa berdasarkan
kriteria yaitu untuk bahan (material)
langsung berdasarkan negara asal barang
(country of origin); untuk alat kerja/fasilitas
kerja berdasarkan kepemilikan dan negara
asal; dan untuk tenaga kerja berdasarkan
kewarganegaraan. Penelusuran penilaian
TKDN jasa dilakukan sampai dengan
penyedia barang/jasa tingkat tiga.
TKDN gabungan barang dan jasa
dihitung berdasarkan perbandingan antara
keseluruhan harga komponen dalam negeri
barang ditambah keseluruhan harga jasa
dalam negeri terhadap seluruh harga barang
dan jasa. Keseluruhan harga merupakan
keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk
menghasilkan barang dalam negeri atau
untuk menghasilkan jasa dalam negeri atau
penjumlahan biaya yang dikeluarkan untuk
menghasilkan barang dan jasa. Biaya yang
dikeluarkan meliputi biaya untuk material
langsung (bahan baku), peralatan (barang
jadi), manajemen proyek dan perekayasaan,
alat kerja/fasilitas kerja, konstruksi dan

fabrikasi serta jasa umum, tidak termasuk
keuntungan,
biaya
tidak
langsung
perusahaan (company overhead) dan pajak
keluaran.
Penentuan komponen dalam negeri
gabungan barang/jasa atau komponen luar
negeri barang/jasa berdasarkan kriteria,
yaitu untuk bahan (material) langsung
berdasarkan negara asal barang (country
of origin); untuk alat kerja/fasilitas kerja
berdasarkan kepemilikan dan negara
asal; dan untuk tenaga kerja berdasarkan
kewarganegaraan. Penelusuran penilaian
TKDN gabungan barang dan jasa dilakukan
sampai dengan penyedia barang/jasa
tingkat tiga.
Nilai BMP ditentukan maksimum
15% dihitung berdasarkan pembobotan
atas manfaat ekonomi yang diberikan
perusahaan bagi perekonomian nasional.
Nilai BMP dihitung berdasarkan bobot
dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil
termasuk koperasi kecil melalui kemitraan;
pemeliharaan kesehatan, keselamatan kerja
dan lingkungan (yang dibuktikan dengan
kepemilikan sertifikat seperti (OHSAS 18000/
SMK3 dan ISO 14000); pemberdayaan
masyarakat/lingkungan;
serta
fasilitas
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Kebijakan
pelayanan purna jual.
Produsen menghitung dan menyatakan
sendiri (self assessment) capaian TKDN
barang yang diproduksinya. Capaian TKDN
barang dihitung untuk setiap jenis barang
yang diproduksi dengan bahan baku dan
proses produksi yang sama. Dalam self
assessment capaian TKDN barang, produsen
harus melakukannya berdasarkan data yang
dapat dipertanggungjawabkan dengan
menggunakan format yang telah ditetapkan
sesuai dengan Permenperin.
Apabila produsen dalam menyatakan
sendiri capaian TKDN-nya tidak dapat
mempertanggungjawabkan
data
pendukungnya secara benar, maka
komponen yang diajukan dalam self
assessment dinyatakan sebagai komponen
luar negeri.
Capaian TKDN barang hasil self
assessment dapat disampaikan secara tertulis
(manual) kepada Departemen Perindustrian
atau secara online melalui situs internet
(website) yang dikelola oleh Departemen
Perindustrian untuk ditampilkan pada situs
internet (website) dimaksud. Tata cara self
assessment capaian TKDN barang diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Sekretaris
Jenderal Departemen Perindustrian.
Pada saat mengikuti lelang, penyedia
barang/jasa
wajib
mencantumkan
capaian TKDN barang/jasa atau capaian
TKDN gabungan barang dan jasa yang
ditawarkannya pada dokumen penawaran

dengan cara menghitung dan menyatakan
sendiri self assessment. Self assessment
capaian TKDN barang/jasa atau TKDN
gabungan barang dan jasa dilakukan pada
setiap lelang/kontrak.
Dalam self assessment, capaian
TKDN dilakukan berdasarkan data yang
dapat dipertanggungjawabkan dengan
menggunakan format yang telah ditetapkan
di dalam Permenperin.
Apabila penyedia barang/jasa dalam
menyatakan sendiri capaian TKDN-nya
tidak dapat mempertanggungjawabkan
data pendukungnya secara benar, maka
komponen yang diajukan dalam self
assessment dinyatakan sebagai komponen
luar negeri.
Terhadap capaian TKDN barang hasil
self assessment yang disampaikan kepada
Departemen
Perindustrian
dilakukan
verifikasi dan hasilnya dicantumkan pada
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri.
Dalam hal capaian TKDN barang, TKDN
jasa, atau TKDN gabungan barang/jasa hasil
self assessment yang disampaikan dalam
proses pengadaan barang/jasa mendapat
sanggahan dari peserta lelang lainnya atau
diragukan kebenarannya oleh panitia lelang,
maka terhadap capaian TKDN itu dilakukan
verifikasi oleh Pengguna Anggaran.
Dalam melakukan verifikasi, Departemen
Perindustrian atau Pengguna Anggaran
dapat menggunakan Lembaga Survey

Penggunaan Batik di kalangan instansi pemerintah tidak saja mengangkat produk budaya,
tetapi juga akan meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri
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Independen yang kompeten di bidangnya
yang dimiliki pemerintah dan ditunjuk oleh
Menteri Perindustrian.
Verifikasi
dilakukan
dengan
menggunakan data yang dimiliki penyedia
barang/jasa, data yang dimiliki industri
barang/jasa (vendor) atau Daftar Inventarisasi
Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang
diterbitkan oleh Departemen Perindustrian.
Capaian TKDN barang hasil verifikasi
berlaku selama dua tahun. Capaian TKDN
barang/jasa hanya berlaku pada setiap lelang/
kontrak. Verifikasi dalam proses pengadaan
barang/jasa dapat dilakukan sebelum
penentuan pemenang, dalam pelaksanaan
pekerjaan, atau setelah pelaksanaan
pekerjaan selesai. Biaya yang timbul atas
pelaksanaan verifikasi dibebankan kepada
peminta verifikasi, kecuali dinyatakan lain
dalam dokumen lelang.
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri diterbitkan dalam bentuk buku
yang disahkan oleh Menteri Perindustrian.
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri dan capaian TKDN hasil self
assessment yang disampaikan secara online
dapat menjadi acuan bagi penyedia barang/
jasa atau Pengguna Anggaran dalam
memberikan Preferensi Harga.
Apabila diperlukan Panitia Pengadaan
barang/jasa dapat melakukan klarifikasi
terhadap kebenaran Capaian TKDN yang
tercantum dalam Daftar Inventarisasi kepada
Departemen Perindustrian. Hasil verifikasi
yang dilakukan sebagai tindak lanjut
klarifikasi menjadi bahan untuk evaluasi
Daftar Inventarisasi.
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri selain diterbitkan dalam bentuk
buku juga diterbitkan dalam bentuk CDROM dan atau dipublikasikan secara online
pada situs internet (website) Departemen
Perindustrian. Daftar Inventarisasi Barang/
Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan
dalam bentuk atau CD-ROM diperbaharui
dan dievaluasi setiap tahun.
Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri yang dipublikasikan secara
online diperbaharui setiap saat. Daftar
Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam
Negeri disampaikan atau disebarluaskan
oleh Departemen Perindustrian kepada
Pengguna Anggaran dan Penyedia barang/
jasa atau yang terkait dengan pengadaan
barang/jasa pemerintah atau pihak lain yang
memerlukan.
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konsorsiumperusahaan-perusahaanEPC
dalam negeri dimana perusahaan EPC
nasional bertindak sebagai pemimpin
konsorsium (lead firm); minimal 50%
dari harga penawaran dilakukan oleh
perusahaan EPC nasional; dan minimal
50% dari harga penawaran dilaksanakan
di wilayah Indonesia.
Dalam
pengadaan
barang/jasa
pemerintah, perhitungan Harga Evaluasi
Akhir (HEA) dilakukan hanya terhadap
peserta pengadaan yang lolos dalam evaluasi
administrasi dan teknis. Rumus umum untuk
perhitungan HEA adalah :
HEA = ( ________1________) X HP
1 + KP
Untuk HEA Barang:
HEA Barang = ( ________1________) X HP Barang
1 + KP Barang
Capaian TKDN dilakukan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan dengan
menggunakan format yang telah ditetapkan di dalam Permenperin

Daftar Kelompok Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri yang tercantum di dalam
Permenperin Nomor 49/M-IND/PER/5/2009
(Lampiran VIII) mencakup 556 kelompok
barang. Barang/jasa yang belum tercantum
dalam Daftar Kelompok Barang/Jasa
Produksi Dalam Negeri dapat diperlakukan
sebagai barang/jasa produksi dalam negeri
apabila telah diberi tanda sah oleh Pejabat
Eselon II Departemen Perindustrian yang
membidangi industri yang memproduksi
barang/jasa dimaksud. Daftar Kelompok
Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dapat
ditambah atau dikurangi secara berkala
dengan Peraturan Menteri Perindustrian.
Penyedia barang/jasa yang menawarkan
barang/jasa diberikan Preferensi Harga
sesuai dengan capaian TKDN masing-masing
barang/jasa tanpa memperhitungkan nilai
BMP. Preferensi harga hanya diberikan
kepada perusahaan yang memproduksi
barang/jasa dalam negeri dengan TKDN
lebih besar atau sama dengan 25%.
Besaran preferensi harga yang diberikan
kepada masing-masing penyedia barang/
jasa adalah sebagai berikut:
a. Setinggi-tingginya
30%
untuk
pengadaan barang yang dibiayai
dengan dana dalam negeri atau
dilakukan dengan pola kerjasama antara
pemerintah dengan badan usaha,
sedangkan untuk pengadaan jasa

setinggi-tingginya 7,5%.
b. Setinggi-tingginya
15%
untuk
pengadaan barang yang dibiayai
dengan dana pinjaman/hibah luar
negeri, sedangkan untuk pengadaan
jasa setinggi-tingginya 7,5%.
c. Untuk pengadaan gabungan antara
barang dan jasa, perhitungan Preferensi
Harga masing-masing komponen
mengikuti ketentuan di atas dengan
persentase
masing-masing
TKDN
unsure barang dan jasa dihitung dari
perbandingan antara nilai barang dalam
negeri dengan total nilai barang; dan
nilai jasa dalam negeri dengan total nilai
jasa.
Pemberian Preferensi Harga dilakukan
secara proporsional sesuai dengan capaian
TKDN barang/jasa yang dimiliki penyedia
barang/jasa. Untuk pengadaan Jasa
Konstruksi Terintegrasi (jasa EPC), disamping
diberikan preferensi harga berdasarkanTKDN
sesuai ketentuan di atas, perusahaan EPC
nasional juga diberikan tambahan preferensi
harga berdasarkan status perusahaan
sebagai berikut:
a. sebesar 7,5% apabila dikerjakan
sepenuhnya oleh perusahaan EPC
nasional dan minimal 50% dari harga
penawaran dilaksanakan di wilayah
Indonesia.
b. sebesar 5% apabila dikerjakan oleh

Untuk HEA Jasa:
HEA Jasa = ( ________1________) X HP Jasa
1 + KP Jasa
Untuk HEA Gabungan Barang/Jasa:
HEA Gabungan Barang/Jasa = HEA Barang + HEA Jasa
Untuk HEA Status Perusahaan EPC:
HEA EPC = (HEA Barang + HEA Jasa) X ( _____100%_____ )
100% + Psp (%)
Keterangan:
HEA
= Harga Evaluasi Akhir
KP Barang = Koefisien Preferensi Barang yang diperoleh dari
		 TKDN Barang (%) dikali Preferensi tertinggi
		 Barang (%).
HP Barang = Harga Penawaran Barang
KP Jasa = Koefisien Preferensi Jasa, yaitu TKDN Jasa (%)
		 dikali Preferensi tertinggi Jasa (%)
HP Jasa = Harga Penawaran Jasa
Psp
= Preferensi status perusahaan jasa EPC (jasa
		 konstruksi terintegrasi)
Apabila dalam penawaran terdapat dua
atau lebih penawaran dengan HEA yang
sama maka pihak yang dinyatakan sebagai
pemenang adalah penawar dengan capaian
TKDN terbesar.
Pemberian Preferensi Harga tidak
mengubah harga penawaran dan hanya
digunakan Panitia Pengadaan barang/jasa
untuk keperluan perhitungan HEA guna
menetapkan peringkat pemenang tender.
mi
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Industri Baru Harus di
Kawasan Industri

S

udah seharusnya para pengusaha
tidak
seenaknya
mendirikan
industrinya di sembarang lokasi.
Sebab, pemilihan lokasi pendirian
industri yang tidak tepat akan menimbulkan
berbagai dampak terhadap lingkungan
sekitar, apakah itu dampak kebisingan, polusi
udara atau polusi air. Lokasi industri yang
berada di tengah-tengah pemukiman padat
tentu akan menimbulkan berbagai dampak
terhadap lingkungan kesehatan masyarakat
di sekitarnya.
Karena itu, kini sudah waktunya bagi
setiap pelaku industri untuk menempatkan
fasilitas industrinya di lokasi khusus, di suatu

Kawasan Industri di Batam
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areal atau wilayah yang memang disediakan
untuk kegiatan industri. Hal itu dalam rangka
menekan seminimal mungkin dampak
negatif dari kegiatan industri terhadap
lingkungan.
PemerintahmelaluiPeraturanPemerintah
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009
tentang Kawasan Industri telah menetapkan
bahwa terhitung mulai tanggal 3 Maret
2009 setiap perusahaan yang menjalankan
kegiatan industri harus berlokasi di Kawasan
Industri. “Perusahaan industri yang akan
menjalankan industri setelah PP ini berlaku,
wajib berlokasi di Kawasan Industri,”demikian
bunyi Pasal 7 ayat (1) PP tersebut.

PP tentang Kawasan Industri diterbitkan
karena pemerintah menilai perlu untuk
mendorong pembangunan industri yang
dilakukan melalui pembangunan lokasi
industri berupa Kawasan Industi. Sebab,
pembangunan Kawasan Industri merupakan
sarana untuk mengembangkan industri yang
berwawasan lingkungan serta memberikan
kemudahan dan daya tarik bagi investasi.
Selanjutnya, di dalam PP itu juga
disebutkan bahwa pembangunan Kawasan
Industri ditujukan untuk mengendalikan
pemanfaatan ruang; meningkatkan upaya
pembangunan industri yang berwawasan
lingkungan; mempercepat pertumbuhan
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industri di daerah; meningkatkan daya
saing industri; meningkatkan daya saing
investasi; dan memberikan kepastian lokasi
dalam perencanaan dan pembangunan
infrastruktur yang terkoordinasi antar sektor
terkait.
Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri
dikecualikan bagi perusahaan industri
yang menggunakan bahan baku dan/atau
proses produksinya memerlukan lokasi
khusus; industri mikro, kecil, dan menengah;
perusahaan industri yang akan menjalankan
industri dan berlokasi di daerah Kabupaten/
Kota yang belum memiliki Kawasan Industri
atau yang telah memiliki Kawasan Industri
namun seluruh kaveling industri dalam
kawasan industrinya telah habis.
Perusahaan industri yang akan
melakukan perluasan dengan menambah
lahan melebihi ketersediaan lahan Kawasan
Peruntukan Industri, wajib berlokasi di
Kawasan Industri.
Di dalam PP tentang Kawasan Industri itu
juga disebutkan bahwa Menteri Perindustrian
bertugas untuk menetapkan jenis-jenis
industri yang memerlukan lokasi khusus
serta industri mikro, kecil, dan menengah.
Menteri Perindustrian bersama menteri
terkait dan Gubernur serta Bupati/Walikota
sesuai dengan tugas dan kewenangan
masing-masing bertanggung jawab atas
pencapaian tujuan pembangunan Kawasan
Industri.
Pembangunan Kawasan Industri di
wilayah lintas provinsi dilakukan sesuai
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional. Pembangunan Kawasan Industri
di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilakukan
sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah
Ibukota Negara. Pembangunan Kawasan
Industri di wilayah lintas Kabupaten/Kota
dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi. Sedangkan pembangunan
Kawasan Industri di wilayah Kabupaten/
Kota dilakukan sesuai dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
Menteri Perindustrian juga berwenang
menetapkan Kawasan Industri Tertentu;
melakukan pengaturan dan pembinaan
terhadap Kawasan Industri, Kawasan Industri
tertentu dan perusahaan industri; serta
menetapkan suatu Kawasan Industri sebagai
obyek vital untuk mendapat pengamanan
khusus.
Kewenangan Menteri Perindustrian itu
dilakukan dengan menetapkan pedoman

teknis Kawasan Industri; memfasilitasi
penyelesaian
permasalahan
antara
perusahaan Kawasan Industri dengan
perusahaan industri yang berlokasi
di Kawasan Industri; membentuk Tim
Nasional Kawasan Industri (Timnas-KI); serta
menetapkan patokan harga jual atau sewa
kaveling dan/atau bangunan industri di
Kawasan Industri atas Timnas-KI.
Menteri Perindustrian juga bertugas
melakukan koordinasi dengan instansi terkait
dalam perencanaan penyediaan prasarana
dan sarana penunjang serta pemberian
kemudahan yang diperlukan; dan dalam
penyelesaian permasalahan yang berkaitan
dengan
pelaksanaan
pembangunan
prasarana dan sarana penunjang Kawasan
Industri dan perusahaan industri yang
berlokasi di Kawasan Industri.
Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan
Kawasan Industri, Gubernur atau Bupati/
Walikota dapat memberikan insentif
dan kemudahan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
kemudahan
dalam
memperoleh/
pembebasan lahan pada wilayah daerah
yang diperuntukkan bagi pembangunan
Kawasan Industri; pengarahan kegiatan
industri ke dalam Kawasan Industri; dan atau
pelayanan terpadu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Selain kegiatan industri, setiap
perusahaanindustrididalamKawasanIndustri
dapat melakukan kegiatan penyimpanan
barang. Kegiatan penyimpanan barang
juga dapat dilakukan oleh perusahaan jasa
penyimpanan barang dengan tetap harus
mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Perusahaan industri wajib memiliki Izin
Usaha Industri atauTanda Daftar Industri yang
diterbitkan oleh pemerintah, pemerintah
provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota
yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Luas lahan Kawasan Industri paling
rendah 50 hektar dalam satu hamparan,
sedangkan luas Kawasan Industri Tertentu
untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
paling rendah lima hektar dalam satu
hamparan.
Kepada
perusahaan
di
dalam
Kawasan Industri dapat diberikan fasilitas
kepabeanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang
kepabeanan. Sementara itu, fasilitas

perpajakan terhadap Kawasan Industri
dan perusahaan industri di dalam Kawasan
Industri dapat diberikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan.
Setiap kegiatan usaha Kawasan Industri
wajib memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
Untuk memperoleh Izin Usaha Kawasan
Industri, Perusahaan Kawasan Industri wajib
memperoleh Persetujuan Prinsip sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Kawasan Industri yang telah memperoleh
Persetujuan Prinsip dalam batas waktu dua
tahun wajib melaksanakan penyediaan/
penguasaan tanah; penyusunan rencana
tapak tanah; pematangan tanah; penyusunan
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan
mendapatkan pengesahan; perencanaan
dan pembangunan prasarana dan sarana
penunjang termasuk pemasangan instalasi/
peralatan yang diperlukan; penyusunan Tata
Tertib Kawasan Industri; pemasaran kaveling
industri; dan penyediaan, pengoperasian
dan/atau pemeliharaan pelayanan jasa
bagi perusahaan industri di dalam Kawasan
Industri.
Batas waktu untuk mempersiapkan
pembangunan Kawasan Industri hanya
dapat diperpanjang untuk satu kali dengan
batas waktu paling lama dua tahun.
Perusahaan Kawasan Industri yang telah
memperoleh Persetujuan Prinsip wajib
memperoleh Izin Lokasi Kawasan Industri
dengan mengajukan permohonan kepada
Bupati/Walikota untuk Kawasan Industri
yang lokasinya di wilayah satu Kabupaten/
Kota; Gubernur untuk Kawasan Industri yang
lokasinya lintas Kabupaten/Kota; dan Kepala
Badan Pertanahan Nasional untuk Kawasan
Industri yang lokasinya lintas provinsi.
Pemberian Izin Lokasi Kawasan Industri
kepada perusahaan Kawasan Industri
dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang
Wilayah yang ditetapkan pemerintah
daerah setempat. Izin Usaha Kawasan
Industri diberikan kepada perusahaan
kawasan berdasarkan Hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia. Perusahaan
Kawasan Industri dapat berbentuk Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, atau
badan usaha swasta.
Perusahaan Kawasan Industri yang telah
memiliki Izin Usaha Kawasan Industri dapat
menunjuk pihak lain untuk melakukan
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pengelolaan Kawasan Industri. Penunjukan
pihak lain itu harus diberitahukan kepada
pemberi Izin Usaha Kawasan Industri.
Penunjukkan pengelolaan Kawasan Industri
kepada pihak lain tidak mengurangi
tanggung jawab perusahaan Kawasan
Industri yang bersangkutan.
Perusahaan Kawasan Industri yang
akan melakukan perluasan kawasan wajib
memperoleh Izin Perluasan Kawasan Industri
terlebih dahulu. Izin Usaha Kawasan Industri
dan Izin Perluasan Kawasan Industri diberikan
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan dan tata cara pemberian Izin
Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan
Kawasan Industri diatur dengan Peraturan
Menteri Perindustrian.
Kepada perusahaan Kawasan Industri
yang telah memperoleh Izin Usaha
Kawasan Industri dapat diberikan Hak Guna
Bangunan atas tanah yang telah dikuasai
dan dikembangkan. Hak Guna Bangunan
Kawasan Industri itu dapat dipecah menjadi
Hak Guna Bangunan untuk masing-masing
kaveling.
Setiap perusahaan Kawasan Industri
wajibmenyediakanlahanbagikegiatanusaha
mikro, kecil dan menengah. Kawasan Industri
juga wajib memiliki tata tertib Kawasan
Industri yang paling sedikit memuat hak dan
kewajiban masing-masing pihak; ketentuan
yang berkaitan dengan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan hidup sesuai hasil
studi Analisis Dampak Lingkungan, Rencana
Pengelolaan Lingkungan dan Rencana
Pemantauan
Lingkungan;
ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
terkait; dan ketentuan lain yang ditetapkan
oleh pengelola Kawasan Industri. Kawasan
Industri juga wajib memenuhi pedoman
teknis Kawasan Industri yang ditetapkan
melalui Peraturan Menteri Perindustrian.
Perusahaan industri di dalam Kawasan
Industri wajib melakukan upaya pengelolaan
lingkungan dan upaya pemantauan
lingkungan. Perusahaan industri di dalam
Kawasan Industri yang mengelola atau
memanfaatkan limbah bahan berbahaya dan
beracun wajib menyusun Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan dan mendapat
pengesahan. Perusahaan industri di dalam
Kawasan Industri dikecualikan dari perizinan
yang menyangkut gangguan, lokasi dan
pengesahan rencana tapak tanah.
Setiap perusahaan industri di Kawasan
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Industri wajib memenuhi semua ketentuan
perizinan dan Tata Tertib Kawasan Industri
yang berlaku; memelihara daya dukung
lingkungan di sekitar kawasan termasuk
tidak melakukan pengambilan air tanah;
melakukan pembangunan pabrik dalam
batas waktu paling lama empat tahun sejak
pembelian lahan; dan mengembalikan
kaveling industri kepada perusahaan
Kawasan Industri apabila dalam batas
waktu yang ditentukan tidak melakukan
pembangunan pabrik.
Di dalam PP tentang Kawasan Industri
itu juga disebutkan Timnas-KI bertugas
memberikan usulan dan masukan kepada
Menteri Perindustrian sebagai bahan
penyusunan
perumusan
kebijakan;
melakukan pengawasan pelaksanaan
pengembangan
Kawasan
Industri;
melakukan koordinasi dengan instansi
pemerintah terkait dan/atau pemerintah
daerah serta perusahaan Kawasan Industri;
melakukan
evaluasi
perkembangan
Kawasan Industri dan/atau mengusulkan
patokan harga jual atau sewa kaveling dan/
atau bangunan industri di Kawasan Industri;
serta mengusulkan patokan harga jual atau
sewa kaveling dan/atau bangunan industri
di Kawasan Industri.
Keanggotaan Timnas-KI terdiri dari
unsur pemerintah, pemerintah provinsi,
pemerintah
kabupaten/kota
dan
perhimpunan Kawasan Industri, Kamar
Dagang dan Industri yang diangkat dan

ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.
Timnas-KI wajib melaporkan tugasnya
kepada Menteri Perindustrian paling lama
satu kali setiap enam bulan.
Menteri Perindustrian atau pejabat yang
berwenang sesuai dengan kewenangannya
dapat menjatuhkan sanksi administratif
kepada perusahaan industri ataupun
perusahaan Kawasan Industri yang
melanggar ketentuan yang diatur di dalam
PP tentang Kawasan Industri tersebut. Sanksi
Administratif itu dapat berupa peringatan
tertulis (paling banyak tiga kali berturutturut dalam tenggang waktu satu bulan);
pembekuan Izin Usaha Industri dan/atau
Tanda Daftar Industri (jika dalam waktu
dua bulan sejak peringatan tertulis ketiga
perusahaan industri di Kawasan Industri tetap
melanggar ketentuan perluasan industrinya);
pembekuan Izin Usaha Kawasan Industri
(jika dua bulan sejak surat peringatan tertulis
ketiga perusahaan Kawasan Industri tetap
tidak memenuhi ketentuan patokan harga
yang dikeluarkan oleh Menteri Perindustrian);
pencabutan Izin Usaha Industri dan/atau
Tanda Daftar Industri dan/atau pencabutan
Izin Usaha Kawasan Industri (jika dalam
jangka waktu tiga bulan terhitung sejak
tanggal pembekuan izin, perusahaan
industri atau perusahaan Kawasan Industri
tetap tidak memperbaiki kesalahannya
atau permohonan pembatalan pembekuan
izinnya ditolak. mi

Salah Satu kawasan industri di Batam, memiliki posisi yang strategis
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Depperin Maksimalkan

Penggunaan Sistem Elektronik
Reformasi birokrasi dan pengembangan e-government merupakan dua dari sekian banyak hal yang
mendapat perhatian serius dari pimpinan Departemen Perindustrian (Depperin). Kedua program
departemen itu dipadukan menjadi program yang saling mendukung melalui penerapan sistem
elektronik di lingkungan Depperin.

Departemen Perindustrian menyediakan pemanfaatan sistem elektronik online seperti
E-Procurement dan E-Licensing.

U

ntuk mempertegas komitmen
jajaran
Depperin
dalam
melaksanakan reformasi birokrasi
dan e-government melalui
penerapan sistem elektronik pada tanggal
5 Mei 2009 lalu Menteri Perindustrian Fahmi
Idris telah menandatangani Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 46/M-IND/
PER/5/2009 tentang Pemanfaatan Sistem
Elektronik dalam Kerangka E-Government di
Lingkungan Departemen Perindustrian.
Menperin
mengatakan
Peraturan
Menteri Perindustrian diterbitkan dalam
rangka meningkatkan efektivitas reformasi
birokrasi di lingkungan Departemen

Perindustrian (Depperin) khususnya dalam
penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam Permenperin itu disebutkan
bahwa
setiap
pelaksanaan
tugas
pemerintahan di lingkungan Departemen
Perindustrian
dilakukan
dengan
memaksimalkan
pemanfaatan
sistem
elektronik dalam kerangka e-government, di
antaranya meliputi aplikasi yang terdapat di
intranet, seperti e-monitoring (sistem online
kegiatan realisasi anggaran), e-disposisi
(sistem online surat-menyurat), e-budgeting
(sistem online perencanaan keuangan), dan
e-silk (sistem online pelaporan keuangan).
Pemanfaatan sistem elektronik lainnya

adalah mencakup E-Procurement, yaitu
sistem online pengadaan barang dan
jasa, serta E-Licensing, yaitu sistem online
pengajuan rekomendasi/perizinan yang
diterbitkan oleh unit kerja di lingkungan
Departemen Perindustrian.
Dalam
Permenperin
tentang
pemanfaatan sistem elektronik itu juga
mewajibkan setiap unit kerja di lingkungan
Departemen
Perindustrian
untuk
memaksimalkan penerapan sistem online
di bidang pekerjaan yang terkait dengan
aplikasi intranet, E-Procurement dan
E-Licensing.
Untuk menjamin kesiapan dan
kesempurnaan elektronisasi dan tata
kelola sistem online dalam rangka
pelaksanaan tugas pemerintahan di
lingkungan Departemen Perindustrian
melalui pemanfaatan sistem elektronik
dalam kerangka e-government, Menperin
Fahmi Idris telah menunjuk Sekretaris
Jenderal Departemen Perindustrian sebagai
penanggung jawab.
Lebih jauh, Menperin juga telah
menetapkan pemakaian dan penerapan
sistem online di instansi yang dipimpinnya
sebagai indikator keberhasilan kinerja unit/
satuan kerja di lingkungan Departemen
Perindustrian. Untuk keperluan evaluasi dan
pengawasan atas pelaksanaan penerapan
pemanfaatan sistem elektronik secara online
itu Menperin juga telah menunjuk Inspektur
Jenderal Departemen Perindustrian untuk
melaksanakan kegiatan evaluasi dan
pengawasan terhadap kegiatan tersebut.
Dengan
pemanfaatan
sistem
elektronik secara maksimal dalam kerangka
e-government di lingkungan Departemen
Perindustrian itu diharapkan tujuan awal
untuk meningkatkan efektivitas reformasi
birokrasi dan pelaksanaan e-government
di lingkungan Departemen Perindustrian
dapat segera terwujud. mi
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Kebijakan Ekspor Rotan

Hanya Eksportir di Daerah
Penghasil yang Boleh Ekspor
Polemik mengenai pro kontra terhadap kebijakan ekspor rotan di tanah air sampai kini masih
terus berlanjut. Kalangan pelaku industri pengolahan rotan umumnya mengharapkan pemerintah
segera mencabut kebijakan ekspor rotan asalan dan setengah jadi dan sebaliknya, meminta
pemerintah untuk melarang sama sekali ekspor rotan asalan karena hal itu dinilai memberikan
amunisi kepada para pesaing di luar negeri.

Produk Furniture Rotan yang telah masuk ke pasar internasional

N

amun, kalangan pengusaha
dan eksportir rotan meminta
pemerintah
untuk
tetap
mempertahankan kebijakan
ekspor rotan, dengan alasan tidak semua
jenis rotan yang diproduksi Indonesia
dimanfaatkan oleh industri pengolahan rotan
di dalam negeri. Mereka meminta ekspor
tetap diperbolehkan khususnya untuk rotan
asalan dan setengah jadi dari jenis-jenis
rotan yang selama ini tidak dipergunakan
oleh industri pengolahan rotan di dalam
negeri.
Untuk mencari titik temu dari
kepentingan dua kalangan yang saling
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bertolak belakang itu, pemerintah c.q.
Departemen Perdagangan akan segera
merevisi kebijakan pengaturan ekspor rotan
itu yang tertuang di dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005
tentang Ketentuan Ekspor Rotan. Revisi
itu antara lain dengan mewajibkan setiap
eksportir rotan asalan dan setengah jadi
untuk mengutamakan pasokan rotan asalan
dan setengah jadi ke industri pengolahan
rotan di dalam negeri. Selain itu, materi
revisi lainnya adalah bahwa Depdag juga
hanya akan memperbolehkan/mengizinkan
kegiatan ekspor rotan asalan dan setengah
jadi kepada eksportir yang berada di daerah

penghasil rotan.
Sekretaris Jenderal Departemen
Perdagangan
Ardiansyah
Parman
mengatakan Departemen Perdagangan
sudah melakukan pengaturan ekspor rotan
asalan dan setengah jadi sejak tahun 2005
lalu. Pengaturan ekspor rotan asalan dan
setengah jadi itu dilakukan dalam rangka
menjaga keseimbangan antara pemenuhan
kebutuhan pasokan dalam negeri dan untuk
meraih devisa dari ekspor jenis-jenis rotan
tertentu yang tidak digunakan oleh industri
pengolahan rotan di tanah air.
“Departemen Perdagangan sejak
beberapa tahun lalu telah melarang ekspor

Kebijakan
jenis-jenis rotan tertentu yang memang
banyak dibutuhkan kalangan pelaku usaha
industri pengolahan rotan di Indonesia.
Jenis-jenis rotan yang dilarang ekspornya
itu adalah rotan asalan dengan diameter di
bawah 4 mm dan di atas 16 mm dari jenis
rotan Taman/Sega dan jenis rotan Irit serta
semua rotan asalan dari jenis rotan di luar
jenis rotan Taman/Sega dan Irit. Sementara
itu, semua rotan setengah jadi dari semua
jenis rotan tetap dapat diekspor dalam
jumlah tertentu,” kata Ardiansyah.
Selain itu, tambah Ardiansyah,
Departemen Perdagangan juga akan
mengubah ketentuan mengenai eksportir
rotan di dalam kebijakan pengaturan ekspor
rotan. Kalau semula ekspor rotan itu dapat
dilakukan oleh semua eksportir dari seluruh
daerah di Indonesia, termasuk eksportir di
luar daerah penghasil rotan, nantinya ekspor
rotan hanya boleh dilakukan oleh para
eksportir dari daerah penghasil rotan. “Jadi,
nanti eksportir rotan dari daerah yang bukan
penghasil rotan tidak akan diperbolehkan
melakukan ekspor rotan.”
Untuk dapat melakukan kegiatan ekspor,
lanjut Ardiansyah, seorang eksportir rotan di
daerah penghasil rotan juga masih dibebani
kewajiban untuk mendahulukan pasokan
rotan ke pasar dalam negeri. “Misalnya,
eksportir rotan di daerah penghasil rotan
baru akan diizinkan untuk melakukan ekspor
rotan sebesar 30 ton apabila eksportir yang
bersangkutan mampu membuktikan bahwa
dirinya telah memasok rotan ke pasar dalam
negeri sebanyak 100 ton. “Jadi, dengan
perbandingan antara ekspor dan pasokan
ke dalam negeri sekitar 30%.”

Menurut Ardiansyah, dengan adanya
kewajiban pasokan rotan ke pasar dalam
negeri tersebut maka secara otomatis dalam
kegiatan ekspor rotan berlaku kebijakan DMO
(domestic market obligation) di mana setiap
eksportir diwajibkan untuk mendahulukan
pasokan rotan ke pasar dalam negeri.
Kendati
demikian,
Ardiansyah
mengingatkan bahwa untuk menekan
penyelundupan rotan ke luar negeri selain
diperlukan kebijakan yang ketat, yang
lebih penting lagi adalah bagaimana
pengawasannya kegiatan ekspornya di
lapangan.
Menurut
Ardiansyah,
dalam
pelaksanaan pengawasan ekspor rotan di
lapangan diperlukan kerjasama dari semua
instansi terkait. Sebab, kalau Departemen
Perdagangan saja yang mengawasi, maka
hasilnya tidak akan optimal mengingat
jumlah petugas Departemen Perdagangan
di lapangan sangat terbatas di samping
wewenang pengawasannya sendiri banyak
melibatkan instansi terkait lainnya.
Keputusan untuk merevisi Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/
PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
itu sebetulnya merupakan hasil keputusan
rapat koordinasi antar instansi terkait di
Kantor Menko Perekonomian tanggal 27
Maret 2009 yang dipimpin oleh Sesmenko.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris dalam
sebuah kesempatan Rapat Kerja dengan
KomisiVI DPR RI mengatakan di dalam rapat di
KantorMenkoPerekonomianitudisampaikan
bahwa diperbolehkannya ekspor bahan
baku rotan, baik rotan asalan maupun
rotan setengah jadi telah mengakibatkan

Industri rotan di tanah air, diperbolehkannya ekspor bahan baku rotan, baik rotan asalan
maupun rotan setengah jadi telah mengakibatkan penurunan daya saing produk rotan olahan
Indonesia di pasar internasional.

penurunan daya saing produk rotan olahan
Indonesia di pasar internasional. Akibatnya,
sejumlah perusahaan pengolahan rotan
mengalami penurunan ekspor dan tidak bisa
meneruskan kegiatan usahanya.
Data Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan
Indonesia (AMKRI) menyebutkan industri
rotan termasuk UKM di Cirebon pada tahun
2005 berjumlah 800 unit usaha, namun
pada tahun 2008 jumlahnya tinggal 350
unit usaha.
“Negara pesaing kita, yaitu China dan
Vietnam yang memperoleh bahan baku
rotan dari Indonesia secara ilegal terus
berkembang industri pengolahan rotannya
karena bahan baku mudah didapat dan lebih
murah harganya seperti jenis Manau dan
Batang. Sementara itu, di Indonesia sendiri
bahan baku rotan di hutan saat ini sudah
semakin berkurang dan dalam pemungutan
lokasinya sudah lebih jauh masuk ke dalam
hutan. Dengan demikian, petani pemungut
rotan sudah semakin sulit mendapatkan
rotan, sedangkan kebutuhan untuk industri
pengolahan rotan tetap tidak berubah,” kata
Menperin Fahmi Idris. mi

Bahan baku rotan
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Produk Sepatu Pengaman
Wajib Penuhi SNI

K

alangan produsen dan importir
sepatu
pengaman
yang
memasarkan produk sepatu
pengaman di pasar domestik kini
sudah harus mulai mempersiapkan diri untuk
menerapkan SNI sepatu pengaman karena
terhitung mulai tanggal 27 September
2009 pemerintah akan memberlakukan SNI
sepatu pengaman secara wajib.
Kepastian mengenai penerapan SNI
sepatu pengaman secara wajib itu tertuang
di dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Republik Indonesia Nomor 37/M-IND/
PER/3/2009 tentang Pemberlakuan Standar
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Nasional Indonesia (SNI) Sepatu Pengaman
Secara Wajib yang diterbitkan tanggal 27
Maret 2009 dan mulai berlaku enam bulan
sejak tanggal ditetapkan.
Seperti pada pemberlakuan SNI secara
wajib pada produk lainnya, pemberlakuan
SNI wajib sepatu pengaman ini juga
dilakukan dalam rangka menjamin mutu
produk industri (dalam hal ini produk sepatu
pengaman), mencapai daya guna produksi
dan melindungi konsumen terhadap mutu
produk serta menciptakan persaingan usaha
yang sehat.
Ada tiga jenis sepatu pengaman yang

akan terkena kebijakan SNI dan atau
revisinya secara wajib per 27 September
2009 berdasarkan Permenperin Nomor
37/M-IND/PER/3/2009. Ketiga jenis sepatu
pengaman itu adalah Sepatu Pengaman
dari Kulit dengan Sol Karet Sistem Cetak
Vulkanisasi sesuai SNI 12-0111-1987 HS
6403.40.00.00; Sepatu Pengaman dari
Kulit dengan Sistem Goodyear Welt, Mutu
dan Cara Uji, sesuai SNI 12-7037-2004 HS
6403.40.00.00; dan Sepatu Pengaman dari
Kulit dengan Sol Poliuretan dan Termoplastik
Poliuretan Sistem Cetak Injeksi, sesuai SNI
12-7079-2005 HS 6403.40.00.00.

Kebijakan

Setiap produk sepatu pengaman yang diperdagangkan di pasar domestik, baik yang berasal
dari hasil produksi dalam negeri maupun hasil impor wajib memenuhi ketentuan SNI sepatu
pengaman

Sepatu pengaman yang dimaksud dalam
Permenperin Nomor 37/M-IND/PER/3/2009
adalah sepatu kerja untuk melindungi kaki
pekerja dari bahaya yang berkaitan dengan
lingkungan kerja.
Berdasarkan Permenperin tersebut
perusahaan industri yang memproduksi
sepatu pengaman wajib menerapkan SNI
dan memiliki Sertifikat Produk Penggunaan
Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPTSNI) sepatu pengaman sesuai dengan
ketentuan SNI. Perusahaan tersebut juga
wajib membubuhkan tanda SNI pada setiap
produk dengan cara yang tidak mudah hilang
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Setiap produk sepatu pengaman yang
diperdagangkan di pasar domestik, baik
yang berasal dari hasil produksi dalam
negeri maupun hasil impor wajib memenuhi
ketentuan SNI sepatu pengaman.
Penerbitan SPPT-SNI sepatu pengaman
dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi
Produk (LSPro) yang telah diakreditasi
oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan

atau ditunjuk oleh Menteri Perindustrian
melalui pengujian kesesuaian mutu sepatu
pengaman sesuai dengan ketentuan dalam
SNI. Penerbitan SPPT SNI oleh LSPro juga
dilakukan melalui audit penerapan sistem
manajemen mutu SNI 19-9001-2001/
ISO 9001-2000 dan revisinya atau sistem
manajemen mutu lainnya yang diakui.
Kegiatan
pengujian
kesesuaian
mutu sepatu pengaman juga dapat
disubkontrakkan kepada laboratorium
penguji yang
diakreditasi KAN atau
ditunjuk oleh Menteri Perindustrian.
Kegiatan pengujian kesesuaian mutu sepatu
pengaman juga dapat disubkontrakkan
kepada laboratorium penguji di luar negeri
sepanjang telah mempunyai perjanjian
saling pengakuan atau Mutual Recognition
Arrangement (MRA) antara KAN dengan
badan akreditasi negara yang bersangkutan,
serta pemerintah Republik Indonesia telah
memiliki perjanjian bilateral atau multilateral
di bidang regulasi teknis dengan negara
yang bersangkutan.
Audit sistem manajemen mutu dilakukan
berdasarkan jaminan yang dikeluarkan oleh
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang telah
diakreditasi oleh KAN atau badan akreditasi
luar negeri yang memiliki perjanjian saling
pengakuan dengan KAN.
Sepatu pengaman impor yang akan
memasuki daerah pabean Indonesia wajib
memenuhi ketentuan SNI yang dibuktikan
dengan SPPT-SNI. Sepatu pengaman
impor yang telah memiliki SPPT-SNI harus
didaftarkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
Sepatu pengaman impor yang tidak
memenuhi ketentuan SNI sepatu pengaman
dilarang masuk ke daerah pabean Indonesia
dan harus direekspor atau dimusnahkan.
Tata cara reekspor dan atau pemusnahan
sepatu pengaman yang tidak sesuai dengan
SNI dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Di dalam Permenperin tentang SNI
wajib sepatu pengaman ini juga disebutkan
bahwa LSPro yang menerbitkan SPPT-SNI
sepatu pengaman bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengawasan dan pemantauan
penggunaan Tanda SNI sepatu pengaman
dari SPPT-SNI yang diterbitkan.
LSPro juga diwajibkan melaporkan
pelaksanaan sertifikasinya kepada Direktur
Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan
Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian
dengan tembusan kepada Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI) men Perindustrian, Kepala Dinas
Perindustrian Provinsi, dan Kepala Dinas
Perindustrian Kabupaten/Kota tempat lokasi
pabrik.
Dirjen ILMTA Departemen Perindustrian
melaksanakan pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan pemberlakuan
SNI sepatu pengaman di pabrik yang
dilaksanakan oleh Petugas Pengawas
Standar Barang dan Jasa di Pabrik (PPSP)
sekurang-kurangnya satu kali dalam dua
tahun sekali.
Sementara itu, Kepala BPPI Departemen
Perindustrian melaksanakan pembinaan
terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian
dalam rangka pemberlakuan SNI sepatu
pengaman secara wajib. Pelaksanaan
pengawasan juga dapat dilakukan dengan
cara melakukan koordinasi dengan Kepala
Dinas Perindustrian Provinsi dan atau Kepala
Dinas Perindustrian Kabupaten/Kota.
Menteri Perindustrian juga menugaskan
Dirjen ILMTA untuk menerbitkan Petunjuk
Teknis guna lebih memperjelas ketentuan
pelaksanaan dari Peraturan Menteri
Perindustrian tersebut.
Setiap pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran
terhadap
ketentuan
pemberlakuan SNI sepatu pengaman secara
wajib sebagaimana ditetapkan di dalam
Peraturan Menteri Perindustrian tersebut
akan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. mi
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Baterai
Primer
Per 27 September Wajib SNI

D

alam rangka menjamin mutu
produk baterai primer sekaligus
untuk mencapai daya guna
produksi
dan
melindungi
konsumen terhadap mutu produk baterai

primer serta menciptakan persaingan usaha
yang sehat, pemerintah c.q. Departemen
Perindustrian memberlakukan penerapan
Standar Nasional Indonesia (SNI) secara
wajib terhadap produk baterai primer

SNI Baterai Primer yang akan segera berlaku secara wajib itu diantaranya baterai primer
mangan dioksida, baterai litium, seng karbon dengan volume bagian luar tidak melebihi 300
cm3 dan seng karbon dengan volume bagian luar melebihi 300 cm3
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terhitung mulai tanggal 27 September 2009.
Ketentuan penerapan SNI baterai
primer secara wajib tersebut tertuang dalam
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/
M-IND/PER/3/2009 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Baterai
Primer Secara Wajib yang diterbitkan pada
tanggal 27 Maret 2009 dan mulai berlaku
secara efektif enam bulan sejak tanggal
ditetapkan.
SNI Baterai Primer yang akan segera
berlaku secara wajib itu adalah SNI 042051.1-2004 (Umum) dan SNI 04-2051.22004 (Spesifikasi Fisik dan Listrik) yang
mencakup Pos Tarif/HS 8506.10.10.00
(baterai primer mangan dioksida dengan
volume bagian luar tidak melebihi 300 cm3,
HS 8506.10.90.00 (baterai primer mangan
dioksida lain-lain), HS 8506.50.00.00 (baterai
litium), HS 8506.80.00.00 (seng karbon
dengan volume bagian luar tidak melebihi
300 cm3), HS 8506.80.20.00 (seng karbon
dengan volume bagian luar melebihi 300
cm3).
Menteri Perindustrian Fahmi Idris dalam
Permenperin Nomor 36/M-IND/PER/3/2009
menyebutkan bahwa baterai primer yang
akan terkena ketentuan SNI secara wajib
adalah baterai primer yang terdiri dari satu
atau lebih sel primer yang mencakup wadah,
terminal dan penandaan.
Selanjutnya, dalam Permenperin itu
juga ditetapkan bahwa perusahaan industri
yang memproduksi atau mengimpor baterai
primer wajib menerapkan SNI dan memiliki
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar
Nasional Indonesia (SPPT-SNI) baterai primer
sesuai dengan ketentuan tentang SNI Baterai
Primer, serta membubuhkan tanda SNI pada
setiap produk dan kemasan luar baterai
primer, atau pada kemasan luar khusus
bagi baterai kancing (chip) dengan ukuran
diameter sampai 10 mm.
Dengan ditetapkannya SNI baterai
primer secara wajib maka setiap baterai
primer yang diperdagangkan di pasar
dalam negeri, baik yang berasal dari hasil
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produksi dalam negeri atau pun berasal dari
impor wajib memenuhi ketentuan SNI yang
ditetapkan di dalam Permenperin tersebut.
Penerbitan SPPT-SNI baterai primer
dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi
Produk (LSPro) yang telah diakreditasi oleh
Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau LSPro
yang ditunjuk oleh Menteri Perindustrian
melalui pengujian kesesuaian mutu baterai
primer sesuai dengan persyaratan SNI,
dan audit penerapan sistem manajemen
mutu SNI 19-9001-2001/ISO 9001:2000 dan
revisinya atau sistem manajemen mutu
lainnya yang diakui.
Kegiatan pengujian dalam rangka
kesesuaian mutu dapat disubkontrakkan
kepada laboratorium penguji yang telah
diakreditasi KAN atau ditunjuk oleh Menteri
Perindustrian. Kegiatan pengujian juga
dapat disubkontrakkan kepada laboratorium
penguji di luar negeri sepanjang telah
mempunyai perjanjian saling pengakuan
atau Mutual Recognition Agreement (MRA)
antara KAN dengan Badan Akreditasi Negara
yang bersangkutan, serta mempunyai
perjanjian bilateral atau multilateral di
bidang regulasi teknis antara Pemerintah
Republik Indonesia dengan negara yang
bersangkutan.
Audit sistem manajemen mutu dilakukan
berdasarkan jaminan yang dikeluarkan oleh
Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang telah
diakreditasi KAN atau Badan akreditasi
di luar negeri yang memiliki perjanjian
saling pengakuan atau Mutual Recognition
Arrangement (MRA) dengan KAN.
LSPro harus melaporkan pelaksanaan
sertifikasinya kepada Direktur Jenderal
Industri Alat Transportasi dan Telematika
(IATT) Departemen Perindustrian dengan
tembusan kepada Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri (BPPI)
Departemen Perindustrian. LSPro juga
harus bertanggung jawab atas pelaksanaan
pengawasan dan pemantauan penggunaan
tanda SNI baterai primer dan SPPT-SNI yang
diterbitkan.
Baterai primer impor yang akan
memasuki daerah pabean Indonesia wajib
memenuhi ketentuan SNI yang dibuktikan
dengan SPPT-SNI. Baterai primer impor yang
telah memiliki SPPT-SNI harus didaftarkan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Baterai primer impor yang tidak
menerapkan SNI dan tidak memiliki SPPT-

Tanda SNI wajib ditampilkan pada setiap produk dan kemasan luar baterai primer, atau pada
kemasan luar khusus bagi baterai kancing (chip) dengan ukuran diameter sampai 10 mm

SNI serta tidak membubuhkan tanda SNI
pada tiap produk atau kemasannya dilarang
masuk ke daerah pabean Indonesia dan
harus direekspor atau dimusnahkan. Tata
cara reekspor atau pemusnahan dilakukan
sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Di dalam Permenperin Nomor 36/M-IND/
PER/3/2009 itu juga mengamanatkan kepada
Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi
dan Telematika Departemen Perindustrian
untuk melaksanakan pembinaan dan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
pemberlakuan SNI baterai primer secara
wajib di pabrik yang dilaksanakan oleh
Petugas Pengawas Standar Barang dan atau
Jasa di Pabrik (PPSP) sekurang-kurangnya
satu kali dalam setahun.
Pelaksanaan pengawasan terhadap
pelaksanaan pemberlakuan SNI baterai
primer secara wajib di pabrik dapat
dikoordinasikan dengan Kepala Dinas
Provinsi dan atau Kepala Dinas Kabupaten/
Kota.

Sementara itu, Kepala BPPI Departemen
Perindustrian mendapatkan penugasan
untuk melakukan pembinaan terhadap
Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam
rangka pemberlakuan SNI baterai primer
secara wajib.
Untuk mempertegas dan memperjelas
kebijakan pemberlakuan SNI baterai primer
secara wajib, Menteri Perindustrian melalui
Permenperin tersebut juga menugaskan
Direktur Jenderal Industri Alat Transportasi
dan Telematika Departemen Perindustrian
untuk menetapkan petunjuk teknis
pelaksanaan Permenperin itu.
Para pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan mengenai
pemberlakuan SNI baterai primer secara
wajib ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Sebaliknya, perusahaan yang
telah memiliki SPPT-SNI baterai primer wajib
menggunakan SPPT-SNI baterai primer
berdasarkan Permenperin itu. mi
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Pemerintah Terapkan SNI Wajib

pada Produk Kakao Bubuk

D

alam rangka meningkatkan
mutu kakao bubuk sekaligus
menciptakan iklim persaingan
usaha
yang
sehat
dan
memberikan
perlindungan
kepada
kosnumen di tanah air, pemerintah Republik
Indonesia c.q. Menteri Perindustrian
memberlakukan ketentuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) secara wajib terhadap produk
kakao bubuk terhitung mulai tanggal 4
November 2009.
Kebijakan tersebut tertuang dalam
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/
M-IND/PER/5/2009 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao
Bubuk Secara Wajib yang ditandatangani
Menteri Perindustrian Fahmi Idris pada
tanggal 4 Mei 2009 lalu dan berlaku efektif
enam bulan sejak tanggal ditetapkan.

Berdasarkan Permenperin Nomor
45/2009 itu disebutkan bahwa yang
dimaksud dengan kakao bubuk adalah
produk kakao berbentuk bubuk yang
diperoleh dari kakao massa setelah
dihilangkan sebagian lemaknya dengan
atau tanpa perlakuan alkalisasi. Alkalisasi
adalah proses penambahan suatu bahan
alkalis yang sesuai dengan biji kakao dengan
tujuan untuk mengatur keasaman agar
mencapai tingkat yang diinginkan.
SNI yang diwajibkan untuk bubuk kakao
adalah SNI 01-3747-1995 dan revisinya
dengan nomor pos tarif HS. 1805.00.00.00.
Apabila SNI dimaksud direvisi maka SNI
yang berlaku secara wajib adalah SNI revisi
terakhir. SNI wajib tersebut berlaku bagi
kakao bubuk dalam kemasan maupun kakao
bubuk curah.

Perusahaan yang memproduksi atau
mengimpor kakao bubuk wajib menerapkan
SNI dan memiliki Sertifikat Produk
Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) kakao
bubuk sesuai dengan ketentuan SNI kakao
bubuk. Perusahaan yang bersangkutan juga
berkewajiban untuk membubuhkan tanda
SNI kakao bubuk pada setiap kemasan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pembubuhan tanda SNI terhadap kakao
bubuk dalam bentuk curah dilakukan
dengan melampirkan dokumen SPPT-SNI.
Setiap perusahaan industri di tanah
aiur yang dalam kegiatan produksinya
menggunakan kakao bubuk, maka
perusahaan
tersebut
diwajibkan
menggunakan kakao bubuk yang telah
memenuhi ketentuan SNI wajib bubuk
kakao.

Terhitung mulai tanggal 4 November 2009, Menteri Perindustrian memberlakukan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib
terhadap produk kakao bubuk
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Penerbitan SPPT-SNI kakao bubuk
dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk
(LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite
Akreditasi Nasional (KAN) dengan ruang
lingkup akreditasi yang sesuai. Jika jumlah
LSPro yang diakreditasi oleh KAN belum
memadai, maka Menteri Perindustrian dapat
menunjuk LSPro yang memiliki kompetensi
di bidang sertifikasi SNI kakao bubuk.
Penerbitan SPPT-SNI dilaksanakan sesuai
dengan pedoman Standardisasi Nasional
PSN 302-2006: Penilaian KesesuaianFundamental Sertifikasi Produk, Sistem 5,
yaitu melakukan pengujian kesesuaian mutu
produk SNI atau revisinya; dan melakukan
audit penerapan sistem manajemen mutu
SNI 19-9001-2001/ISO 9001:2000 atau
revisinya atau sistem manajemen mutu
lainnya yang diakui.
Selain itu, penerbitan SPPT-SNI juga
dapat dilaksanakan sesuai dengan Pedoman
Standardisasi Nasional PSN 302-2006:
Penilaian Kesesuaian-Fundamental Sertifikasi
Produk, Sistem 1b, yaitu untuk produk
dalam negeri dengan melakukan pengujian
kesesuaian mutu produk sesuai SNI atau
revisinya pada setiap lot produksi per tiga
bulan. Sementara itu, untuk kakao bubuk asal
impor dengan melakukan penilaian terhadap
dokumen CoA (Certificate of Analysis) yang
sekurang-kurangnya mencantumkan nama
dan alamat perusahaan, nama laboratorium
penguji, tanggal pengujian, dan hasil
pengujian yang telah memenuhi parameter
SNI oleh laboratorium penguji yang telah
melakukan MoU dengan LSPro di Indonesia;
serta Berita Acara Pengambilan Contoh yang
disampaikan. Terhadap kakao bubuk asal
impor juga dapat dilakukan pengambilan
contoh dan pengujian sesuai parameter SNI
oleh laboratorium penguji yang ditunjuk
oleh LSPro.
Kegiatan pengujian keseseuaian mutu
produk sesuai SNI atau revisinya dapat
disubkontrakkan kepada laboratorium
penguji di dalam negeri yang telah
mendapatkan
akreditasi
KAN
atau
laboratorium uji yang ditunjuk oleh Menteri
Perindustrian; atau laboratorium luar negeri
yang telah mendapatkan akreditasi KAN
atau Badan Akreditasi negara lain yang
telah menandatangani Mutual Recognition
Arrangement (MRA) dengan KAN dsan
diverifikasi oleh LSPro.
Audit penerapan sistem manajemen
mutu SNI 19-9001-2001/ISO 9001:2000 atau

Kakao, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kakao terbesar di dunia.

revisinya atau sistem manajemen mutu
lainnya yang diakui dilakukan berdasarkan
jaminan mutu yang dikeluarkan oleh
Lembaga Sertifikasi Mutu yang telah
diakreditasi oleh KAN atau Badan Akreditasi
negara lain yang telah menandatangani
Perjanjian Saling Pengakuan atau Mutual
Recognition Arrangement (MRA) dengan
KAN.
LSPro melaporkan hasil sertifikasinya
kepada Direktur Jenderal pembina industri,
yaitu Direktur Jenderal Industri Agro dan
Kimia Departemen Perindustrian dengan
tembusan kepada Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri Departemen
Perindustrian, Kepala Dinas Provinsi dan
Kepala Dinas Kabupaten/Kota tempat
lokasi pabrik dan bertanggung jawab atas
pelaksanaan pengawasan dan pemantauan
penggunaan tanda SNI Kakao Bubuk dan
SPPT-SNI yang diterbitkan.
Kakao bubuk yang berasal dari impor
yang tidak memenuhi ketentuan dilarang
masuk ke daerah Pabean Indonesia dan
harus diekspor kembali atau dimusnahkan.
Kakao bubuk yang berasal dari produksi
dalam negeri dan atau impor yang tidak
memenuhi ketentuan SNI kakao bubuk atau
revisinya dilarang untuk diedarkan.
Tata cara pemusnahan, pengiriman
kembali ke negara asal dan penarikan

produk dari industri pengguna di dalam
negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penerapan kewajiban SNI
kakao bubuk di pabrik dilakukan oleh
Direktur Jenderal Industri Agro dan
Kimia Departemen Perindustrian. Dalam
melakukan pengawasan, Direktur Jenderal
Industri Agro dan Kimia Departemen
Perindustrian
menugaskan
Petugas
Pengawas Standar di Pabrik (PPSP). Dalam
melaksanakan tugasnya, PPSP berkoordinasi
dengan Kepala Dinas Provinsi dan atau
Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia
Departemen Perindustrian juga bertugas
menetapkan Petunjuk Teknis pelaksanaan
Peraturan Menteri Perindustrian tersebut.
Sementara itu, Kepala BPPI melaksanakan
pembinaan terhadap Lembaga Penilaian
Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI
kakao bubuk secara wajib.
Pelaku usaha yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan dalam
Peraturan Menteri Perindustrian mengenai
pemberlakuan SNI kakao bubuk secara wajib
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku. mi
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Ekonomi Kreatif

Harapan Baru Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

E

konomi
kreatif
kini diyakini mampu memberikan
kontribusi yang tidak sedikit
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Diam-diam sektor ekonomi baru tersebut
telah memberikan kontribusi sebesar 8%
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
pada periode tahun 2004-2008. Hal itu
memunculkan harapan bahwa ekonomi
kreatif akan menjadi basis partumbuhan
ekonomi Indonesia di masa mendatang.
Demikian diungkapkan Dirjen Industri
Kecil Menengah (IKM) Departemen
Perindustrian, Fauzi Azis selaku Ketua Panitia
Penyelenggara Pameran Produk Kreatif
Indonesia (PPKI) 2009 dalam jumpa pers
penutupan PPKI tanggal 28 Juni 2009 lalu di
JCC, Jakarta.
Menurut Fauzi, PPKI yang dibuka oleh
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan
berlangsung di Jakarta Convention Center
(JCC) pada tanggal 25-28 Juni 2009 telah
memberikan bukti bahwa potensi dan peta
kekuatan ekonomi kreatif Indonesia semakin
nyata menjadi penyumbang pertumbuhan
ekonomi baru. Selama ini pertumbuhan
ekonomi secara tradisional disumbang oleh
sektor pertanian, pertambangan dan industri
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manufaktur.
Selama penyelenggaraan
empat hari itu, PPKI 2009 berhasil
membukukan transaksi senilai Rp 30 miliar
lebih. Selain itu, penyelenggaraan PPKI
2009 selama empat hari itu juga mampu
menyedot pengunjung lebih dari 31.293
orang.
“Ke
depan
tiga
pilar
utama
pengembangan ekonomi kreatif, yaitu
pemerintah, perguruan tinggi (akademisi)
dan dunia usaha harus bekerjasama dan
berkolaborasi secara optimal dan efektif
untuk menghasilkan suatu kebijakan dan
program yang nyata untuk mendukung
pengembangan dan pertumbuhan ekonomi
kreatif di Indonesia,” kata Fauzi.
Untuk memberikan dorongan positif
terhadap perkembangan ekonomi kreatif
ke depan, kata Fauzi, diperlukan sistem
pendidikan, sistem pembiayaan dan
ketersediaan ruang publik yang memadai.
Pada gilirannya dorongan seperti itu akan
membuat anak bangsa menjadi semakin
tidak bergantung lagi kepada paradigma
kehidupan yang mengandalkan pekerjaan
kepada orang lain, melainkan sebaliknya

mampu menciptakan pekerjaan bagi orang
lain melalui pengembangan ekonomi
kreatif.
PPKI 2009 yang mengambil tema
‘menjadikan budaya dan teknologi sebagai
basis pengembangan ekonomi kreatif
Indonesia’ menggelar tiga kegiatan utama,
yaitu pameran, konvensi dan gelar budaya.
Fauzi mengatakan dari penyelenggaraan
PPKI 2009 selama empat hari dapat
disimpulkan bahwa budaya, teknologi,
komersialisasi dan perlindungan hak atas
kekayaan intelektual harus menyatu di
dalam satu sistem pengembangan ekonomi
kreatif pada masa kini dan masa yang akan
datang.
“Dari penyelenggaraan PPKI 2009 itu
juga terlihat jelas bahwa insane-insan kreatif
Indonesia selama ini telah cukup banyak
berkarya secara berkualitas untuk mengisi
ceruk nilai tambah sebagai kontributor
pembentukan PDB nasional maupun

regional serta adanya perolehan devisa
Keris merupakan salah satu industri
kreatif yang berbasis budaya

Kebijakan
secara netto (ekspor meningkat, impor
berkurang). Semua itu menunjukkan adanya
kemandirian dalam perkembangan dan
pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia,”
tutur Fauzi.
Pengembangan ekonomi kreatif yang
berbasiskan IT seperti software, animasi,
gameonline,printing,publishing,advertising,
design grafis, film, musik, maupun yang
berbasis nilai budaya seperti kerajinan,
fesyen dan lain-lain telah menyadarkan
bangsa Indonesia, khususnya generasi muda
untuk lebih berkarya dengan kualitas yang
tinggi. Dalam jangka panjang kesadaran
itu diharapkan mampu menimbulkan
perubahan tata nilai konsumtif ke arah tata
nilai produktif. Perubahan tersebut pada
gilirannya akan memunculkan spirit nasional
‘bangga mencintai dan menggunakan
produk dan jasa yang dihasilkan oleh karya
inovatif dan kreatif dari anak bangsa.

Perlu Insentif

Lebih jauh Fauzi mengatakan peranan
riset dan pengembangan (R&D) juga tidak
kalah pentingnya. Karena, inovasi dan
kreatifitas, baik pada tahap paling sederhana

maupun pada tahap paling canggih, akan
melibatkan kegiatan R&D sebagai basis
utamanya. Kegiatan R&D produk dan jasa
menjadi kebutuhan dasar dan pokok untuk
mendukung perkembangan industri kreatif
maupun kegiatan industri manufaktur
lainnya.
“Karena itu, sudah waktunya dan
sepatutnya pemerintah dapat memberikan
dukungan yang memadai antara lain
dengan memberikan Double Deduction Tax.
Alasannya, World Trade Organization (WTO)
saja membolehkan negara anggotanya
memberikan subsidi bagi kegiatan R&D dan
kegiatan pengembangan dan pelatihan
sumber daya manusia,” kata Fauzi.
Selain itu, lanjutnya, proses kegiatan
R&D mengorbankan sumber daya yang
tidak sedikit. Karena itu, seluruh biaya yang
dikeluarkan dapat dibiayakan sekaligus
diperhitungkan untuk dikurangkan dari
pendapatan kena pajak. Selanjutnya, pada
saat komersialisasi hasil-hasil R&D, sebaiknya
biaya-biaya yang dikeluarkan (100%) dapat
dikurangkan dari pendapatan kena pajak.
Kebijakan Double Deduction Tax ini telah

Kaligrafi, produk kreatif yang menggugah rasa keimanan seseorang

Speaker audio untuk IPOD

banyak diterapkan negara-negara lain di
dunia.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin
Indonesia M.S. Hidayat mengatakan
kegiatan ekonomi kreatif di Indonesia akan
semakin berkembang pada tahun-tahun
mendatang. Perkembangan ekonomi kreatif
itu seharusnya juga diikuti dengan dukungan
pembiayaan dari perbankan.
“Berdasarkan pengalaman, biasanya
perbankan tidak responsif terhadap
perkembangan bidang-bidang usaha baru.
Karena itu, untuk kegiatan ekonomi kreatif
ini perbankan perlu terlibat melakukan
berbagai terobosan pembiayaan untuk
mendorong pengusaha di sektor tersebut.
Pembiayaan itu bisa dikucurkan misalnya
melalui kredit program seperti KUR atau
kredit apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh
para pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif
ini,” kata Hidayat.
Menurut Hidayat, dulu perbankan di
dalam negeri pernah mengadakan kredit
program KIK-KMKP yang sangat berguna
bagi para pengusaha dalam melakukan
investasi. Sekarang kredit semacam itu sudah
tidak ada lagi, padahal skema-skema kredit
semacam itulah yang dibutuhkan masyarakat
pengusaha, khususnya pengusaha kecil
menengah di sektor ekonomi kreatif.
Pola pembiayaan modal ventura juga
sangat diperlukan untuk mendukung
pengembangan ekonomi kreatif ke depan.
Sebab, selain memberikan bantuan modal,
melalui skema modal ventura ini pemberi
bantuan modal juga ikut memenej bisnis
yang dilakukan pelaku usaha. mi
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Salah satu pabrik gula rafinasi, dengan restrukturisasi pabrik gula pemerintah terus berupaya
agar ketergantungan masyarakat terhadap gula impor setahap demi setahap dapat dikurangi.

Rp 50 Miliar

Restrukturisasi Mesin Pabrik Gula

G

ula merupakan salah satu
kebutuhan sembilan bahan
pokok (sembako) yang sangat
penting
bagi
masyarakat
Indonesia. Karena itu, pemerintah selalu
berupaya untuk menjamin ketersediaannya
di pasar dalam negeri dengan harga yang
terjangkau masyarakat. Selain diupayakan
untuk dipenuhi dari produksi dalam negeri,
pemerintah juga memperbolehkan kalangan
pelaku usaha untuk mengimpor gula dari
luar negeri guna memenuhi kekurangan
produksi di dalam negeri.
Kendati demikian, pemerintah terus
berupaya agar ketergantungan masyarakat
terhadap gula impor setahap demi
setahap dikurangi dengan meningkatkan
produksi gula di dalam negeri. Tidak hanya
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itu, berbagai program untuk mencapai
swasembada gula pun telah disiapkan
pemerintah agar suatu waktu Indonesia bisa
memenuhi seluruh kebutuhan gulanya tanpa
harus mengimpor. Bahkan, pemerintah telah
menetapkan sasaran jangka panjang agar
Indonesia kembali menjadi eksportir gula
terkemuka di dunia seperti pernah dicapai
ketika Indonesia masih dijajah oleh Belanda
(VOC).
Untuk mewujudkan ambisi tersebut
pemerintah telah mencanangkan program
revitalisasi pabrik gula (PG). Berbagai upaya
telah dan sedang dilakukan, dan saat ini
salah satunya adalah mendorong kalangan
industri gula di dalam negeri melakukan
restrukturisasi mesin-mesin dan peralatan
pabrik gula dalam rangka meningkatkan

produktivitas dan efisiensi pabrik yang
diyakini menjadi salah satu faktor penyebab
rendahnya produksi gula di Indonesia.
Untuk
mendorong
restrukturisasi
mesin-mesin dan peralatan pabrik gula itu
pada tahun Anggaran 2009 ini pemerintah
mengalokasikan dana sebesar Rp 50 miliar
untuk membantu perusahaan industri gula
tebu melakukan restrukturisasi mesin dan
peralatan pabrik gula sebagai bagian dari
upaya untuk meningkatkan produksi gula di
dalam negeri.
Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan
Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian
Ansari Bukhari mengatakan pada tahun 2009
pemerintah c.q Departemen Perindustrian
memberikan bantuan subsidi berupa
keringanan pembayaran untuk pembelian
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mesin-mesin pabrik gula dengan total nilai
anggaran yang disediakan sebesar Rp 50
miliar (setara dengan US$ 5 juta dengan kurs
Rp 10.000 per US$).
“Bantuan subsidi berupa keringanan
pembayaran untuk pembelian mesin-mesin
pabrik gula tersebut diberikan kepada
perusahaan industri gula tebu peserta
program restrukturisasi PG Merah Putih
di seluruh tanah air,” kata Ansari ketika
meluncurkan
program
restrukturisasi
mesin/peralatan PG Merah Putih di Gedung
Departemen Perindustrian, Jakarta awal Juni
2009 lalu.
Dana
anggaran
Departemen
Perindustrian sebesar Rp 50 miliar itu,
lanjut Ansari, digunakan untuk membayar
10% dari biaya yang harus dikeluarkan
perusahaan pabrik gula untuk pembelian
mesin-mesin dan peralatan pabrik gula
dalam keadaan baru yang diproduksi oleh
industri permesinan/peralatan pabrik di
dalam negeri. Program ini dilakukan dalam
rangka perlaksanaan program revitalisasi PG
Merah Putih.
Sementara itu, Dirjen Perkebunan
Departemen Pertanian, Achmad Mangga
Barani mengatakan jika program revitalisasi
berjalan dengan baik, maka kapasitas
produksi GKP di tanah air dapat meningkat
sebesar 600.00 ton pertahun dari 2,3 juta
ton saat ini menjadi 2,9 juta ton pertahun.
Dengan demikian, swasembada gula untuk
konsumsi langsung dapat dicapai karena
kebutuhan gula untuk konsumsi langsung
hanya sebesar 2,7 juta ton pertahun.
Program restrukturisasi mesin dan
peralatan pabrik gula ini merupakan yang

Ampas Tebu setelah melalui proses produksi

Tebu, bahan baku gula

pertama kalinya dilakukan di Indonesia
dan secara resmi diluncurkan pemerintah
pada tanggal 8 Juni 2009 lalu. Program
ini merupakan bagian dari dukungan
pemerintah untuk melaksanakan program
revitalisasi industri gula tebu (gula
kristal putih/GKP) di dalam negeri guna
mewujudkan swasembada GKP. Pemerintah
mentargetkan peningkatan produksi GKP
sebesar 600.000 ton pada tahun 2009 dari
kapasitas produksi nasional sebesar 2,3 juta
ton menjadi 2,9 juta ton.
Menurut
catatan
Departemen
Perindustrian, saat ini terdapat 58 pabrik
gula (PG) yang tersebar di berbagai wilayah
di Indonesia dengan kapasitas rata-rata
kurang dari 3.000 TCD (tone cane per day)
dengan populasi mesin dan peralatan PG
rata-rata berusia di atas 20 tahun dengan

tingkat rendemen gula kurang dari 7%.
Peningkatan kapasitas produksi gula
sebesar 600.000 ton itu dilakukan melalui
program revitalisasi PG yang potensial dan
sebagian besar di bawah manajemen PTPN
(PT Perkebunan Nusantara) dan PT RNI (PT
Rajawali Nusantara Indonesia). Peserta yang
akan mengikuti program restrukturisasi
mesin peralatan PG untuk tahun Anggaran
2009 adalah PTPN II, PTPN VII, PTPN IX, PTPN
X, PTPN XI, PTPN XIV, PT RNI I dan PT RNI II
serta PT Madu Baru.
Departemen Perindustrian melalui
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 91/
M-IND/PER/2/2008 dan Nomor 31/M-IND/
PER/3/2009 tentang Program Restrukturisasi
Mesin/Peralatan Pabrik Gula menyediakan
bantuan keringanan pembiayaan pembelian
mesin/peralatan pabrik gula sebesar 10%
atas pembelian mesin/peralatan pabrik gula
buatan industri dalam negeri.
Pemberian keringanan pembiayaan atas
pembelian mesin/peralatan mesin pabrik
gula buatan dalam negeri juga merupakan
bagian dari usaha pemerintah untuk
mendorong peningkatan penggunaan
produksi dalam negeri serta menunjukkan
keberpihakan atas kemampuan industri di
dalam negeri.
Industri mesin/peralatan dalam negeri
telah mampu membuat mesin/peralatan
pabrik gula antara lain gilingan, pemurnian,
penguapan, pemasakan, puteran, peralatan
kelistrikan, konveyor, bolier, turbin dan
peralatan control dengan nilai TKDN (Tingkat
Komponen Dalam Negeri) rata-rata di atas
40%. mi
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Gula Kristal Rafinasi

PT Duta Sugar Internasional

Ramaikan Industri Gula
Rafinasi Nasional

M

anis rasanya, manis pula
bisnisnya. Itulah gula, yang di
Indonesia termasuk salah satu
komoditi dalam kelompok
sembilan kebutuhan pokok (sembako)
dan selalu dipantau pergerakan pasarnya.
Namun demikian, manisnya bisnis gula
selalu menjadi daya tarik bagi para pebisnis
dan pemilik modal, baik dari dalam maupun
luar negeri, karena bisnis gula memang
menjanjikan keuntungan yang besar. Daya
tarik itu pula yang telah mendorong para
pebisnis dan pemilik modal untuk terjun ke
bisnis gula.
Salah satu bisnis gula yang dalam
beberapa tahun terakhir ini banyak diminati
kalangan bisnis adalah bisnis gula kristal
rafinasi (GKR) atau biasa disebut sebagai
gula rafinasi. Walaupun sudah cukup banyak
perusahaan yang bergerak di industri
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gula rafinasi yang mengakibatkan utilisasi
industrinya hanya di kisaran 50% dari
kapasitas izinnya, namun tetap saja banyak
para pebisnis dan pemilik modal tertarik
untuk menggelutinya.
Belum lama ini, industri gula rafinasi
di dalam negeri kembali diramaikan oleh
pendatang baru, yaitu PT Duta Sugar
Internasional, sebuah perusahaan dari
kelompok usaha Gunung Sewu Group.
Perusahaan baru tersebut memiliki pabrik
gula rafinasi di Banten dan pada bulan Mei-Juni telah memulai kegiatan industrinya
dengan melakukan commissioning.
“Untuk
memenuhi
kebutuhan
gula kasar (raw sugar) dalam rangka
mendukung kegiatan commissioning
PT Duta Sugar Internasional, bulan April
2009 lalu Departemen Perindustrian
telah
menyampaikan
rekomendasi

kepada Departemen Perdagangan untuk
menerbitkan izin impor raw sugar sebanyak
50.000 ton kepada perusahaan tersebut,”
kata Benny Wachyudi, Dirjen Industri Agro
dan Kimia Departemen Perindustrian.
Secara terpisah Diah Maulida, Dirjen
Perdagangan Luar Negeri Departemen
Perdagangan mengakui bahwa dengan
mengacu kepada rekomendasi yang
disampaikan Departemen Perindustrian,
Departemen
Perdagangan
telah
menerbitkan izin impor raw sugar
sebesar 50.000 ton kepada PT Duta Sugar
Internasional.
Meski demikian, Direktur Utama
PT Duta Sugar Internasional, Hendry
Marlim yang dihubungi secara terpisah
menolak memberikan penjelasan seputar
perusahaannya. Hendry tidak bersedia
memberikan keterangan soal kegiatan
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operasi pabrik gula rafinasinya.
Informasi yang dihimpun majalah
Media Industri dari kalangan pelaku
usaha yang bergerak dalam industri gula
rafinasi menyebutkan bahwa PT Duta
Sugar Internasional yang merupakan anak
perusahaan kelompok usaha Gunung Sewu
Group itu memiliki pabrik gula rafinasi
dengan kapasitas produksi sekitar 300.000
ton pertahun.
Beroperasinya
PT
Duta
Sugar
Internasional semakin memperkuat opini
tentang manisnya bisnis gula di tanah air
sehingga banyak pebisnis dan pemilik modal
yang tertarik untuk menerjuninya. Kehadiran
perusahaan itu juga semakin menambah
jumlah perusahaan industri gula rafinasi dan
makin meningkatkan kapasitas produksi
gula rafinasi nasional.
Sebagai catatan, pada tahun 2007 lalu,
jumlah perusahaan yang bergerak di industri
gula rafinasi ada lima perusahaan, yaitu PT
Angels Products, PT Jawamanis Rafinasi, PT
Sentra Usahatama Jaya, PT Permata Dunia
Sukses Utama, dan PT Dharmapala Usaha
Sukses. Empat perusahaan pertama berlokasi
di wilayah provinsi Banten, sedangkan satu
perusahaan terakhir berlokasi di Cilacap,
Jawa Tengah.
Pada tahun 2008, jumlah perusahaan
industri gula rafinasi yang beroperasi
bertambah dua perusahaan lagi, yaitu PT
Sugar Labinta yang berlokasi di Lampung

Perkebunan Tebu

dan PT Makassar Tene yang berlokasi
di Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan
demikian, pada tahun 2008 sudah terdapat
tujuh perusahaan industri gula rafinasi.
Terakhir, pada tahun 2009 kembali beroperasi
satu perusahaan industri gula rafinasi baru,
yaitu PT Duta Sugar Internasional sehingga
total industri gula rafinasi yang ada di tanah
air saat ini mencapai delapan perusahaan.
Kedelapan perusahaan tersebut kini memiliki
total kapasitas produksi sesuai izin usaha
tetap (IUT) yang diberikan Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) mencapai 3,2 juta
ton pertahun.
Sumber-sumber di kalangan pelaku
industri gula rafinasi menyebutkan
pengoperasian pabrik gula rafinasi milik
PT Duta Sugar Internasional menjelang
pertengahan tahun 2009 sebetulnya di
luar prediksi. Pemerintah sendiri ketika
memutuskan alokasi izin impor raw sugar
tahun 2009 (bagi perusahaan-perusahaan
industri gula rafinasi) pada awal tahun
sebesar 1,67 juta ton sebetulnya belum
memperhitungkan jatah izin impor raw
sugar bagi perusahaan tersebut.
Deputi Menteri Perekonomian Bidang
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Bayu
Krisnamurthi mengatakan walaupun PT
Duta Sugar Internasional tidak termasuk
dalam perhitungan awal jatah impor raw
sugar, namun pemerintah tetap memberikan
izin impor raw sugar karena perusahaan itu
secara resmi telah mendapatkan izin operasi
dari pemerintah.
Menurut Bayu, pemberian izin impor raw
sugar kepada PT Duta Sugar Internasional
juga tidak akan mengurangi jatah izin impor
raw sugar kepada perusahaan industri gula

rafinasi yang sudah beroperasi sebelumnya
(pabrik gula rafinasi anggota Asosiasi Gula
Rafinasi Indonesia/AGRI).
“Kami juga tidak akan menambah jatah
alokasi impor raw sugar untuk tahun 2009
dari alokasi yang sudah kami putuskan
sebelumnya, yaitu sebesar 1,67 juta ton.
Adapun jatah impor raw sugar yang diberikan
kepada PT Duta Sugar Internasional diambil
dari pengalihan jatah izin impor gula rafinasi
bagi industri makanan dan minuman yang
tidak direalisasikan,” kata Bayu.
Terkait dengan impor gula rafinasi oleh
industri makanan dan minuman, Ketua Pusat
Informasi Produk Industri Makanan dan
Minuman (PIPIMM), Suroso Natakusumah
mengatakan dari alokasi izin impor gula
rafinasi sebesar 379.000 ton yang diberikan
pemerintah kepada industri makanan dan
minuman selama tahun 2009, kalangan
industri makanan minuman kemungkinan
hanya merealisasikan impornya sekitar
200.000 ton sampai 250.000 ton.
Hal itu selain diakibatkan oleh tingginya
harga gula rafinasi di pasar internasional
dewasa ini, juga diakibatkan oleh terlalu
banyaknya persyaratan pemerintah yang
harus dipenuhi industri makanan minuman
dalam merealisasikan izin impor. Banyaknya
persyaratan menimbulkan kesan bahwa
pemerintah menghambat realisasi impor
gula rafinasi padahal pemerintah sudah
menerbitkan izin impornya. Menurut catatan
Suroso, sampai dengan akhir bulan Mei
2009 saja realisasi impor gula rafinasi hanya
mencapai 54.000 ton dari total izin impor
yang telah diterbitkan sebanyak 150.000
ton. mi
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Tahun 2009

Tidak Ada Ekspor Pupuk Urea

I

ndonesia selama ini dikenal memiliki
industri pupuk urea yang cukup besar.
Bahkan, dalam percaturan perpupukan
dunia, Indonesia dikenal sebagai
salah satu pengekspor pupuk urea cukup
besar. Salah satu negara yang secara rutin
mengimpor pupuk urea Indonesia adalah
Vietnam, negara yang dalam beberapa
tahun terakhir ini mengalami perkembangan
produksi pertanian yang sangat pesat.
Selain produksi berasnya yang terus
meningkat sehingga Vietnam dikenal
sebagai salah satu eksportir beras, negara
ini juga mampu meningkatkan produksi
kopi, karet, lada, dan berbagai komoditi lain
secara mengesankan. Negara ini berhasil

mengubah citranya di pasar dunia dari negara
yang semula tidak diperhitungkan sebagai
pemasok berbagai komoditi pertanian,
menjadi salah satu negara pemain utama
di dunia. Tentu keberhasilan Vietnam dalam
bidang pertanian sedikit banyak turut pula
didukung oleh pasokan pupuk urea dari
Indonesia yang kualitasnya dikenal bagus.
Sebagai contoh, sampai dengan tahun
1997, Vietnam masih belum masuk dalam
hitungan produsen kopi utama dunia, tapi
sejak tahun 2000-an negara sosialis ini telah
menjadi produsen kopi terbesar kedua
setelah Brazil, menyalip posisi Indonesia dan
Colombia yang masing-masing menempati
posisi keempat dan ketiga. Sampai dengan

tahun 1997 itu, produksi kopi dunia masih
didominasi oleh tiga negara, yaitu Brazil di
urutan pertama, Colombia di urutan kedua,
dan Indonesia di urutan ketiga. Bahkan,
ketika produksi kopi di Indonesia sempat
mengalami penurunan akibat perubahan
cuaca pada tahun 2007, Indonesia sempat
mengimpor kopi dari Vietnam untuk
mengisi permintaan kopi di dalam negeri,
sementara kopi produksi Indonesia sendiri
yang memang cita rasanya sudah dikenal
di pasar internasional, tetap diekspor ke
mancanegara untuk memenuhi kontrak
ekspor yang sudah disepakati.
Dirjen Industri Agro dan Kimia,
Departemen Perindustrian Benny Wahyudi

Pupuk, sampai dengan tahun 2008 Indonesia masih mampu mengekspor pupuk urea ke berbagai negara.
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Pemerintah telah memutuskan pada tahun 2009 tidak akan mengekspor pupuk urea, karena
seluruh produksi pupuk nasional dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

mengatakan sampai dengan tahun 2008
Indonesia masih mampu mengekspor
pupuk urea ke berbagai negara, walaupun
kecenderungan volume ekspornya terus
memperlihatkan penurunan. Pada tahun
2008 volume ekspor pupuk urea tinggal
hanya sekitar 170.000 ton, padahal pada
tahun-tahun sebelumnya volume rata-rata
mencapai lebih dari 250.000 ton.
Sebaliknya pada tahun 2009, Indonesia
sudah tidak mampu lagi mengekspor
pupuk urea dengan alasan produksi tidak
mencukupi kebutuhan di dalam negeri.
Pemerintah telah memutuskan pada tahun
2009 Indonesia tidak akan mengekspor
pupuk urea, karena seluruh produksi
pupuk nasional akan dipergunakan untuk
memenuhi kebutuhan di dalam negeri.
Bahkan,
untuk
mengamankan
ketersediaan pupuk di dalam negeri saja,
pada tahun 2009 ini pemerintah telah
memutuskan untuk mengimpor pupuk
sebesar 500.000 ton. Sungguh sangat ironis,

negara yang pernah berjaya sebagai eksportir
pupuk urea, kini terpaksa harus mengimpor
pupuk untuk memenuhi kebutuhan pupuk
ureanya di dalam negeri.
Menurut Benny, ada dua penyebab
utama mengapa Indonesia menghentikan
tradisi ekspor pupuk ureanya. Pertama,
kebutuhan pupuk urea di dalam negeri dari
tahun ke tahun terus meningkat, dan kedua,
produksinya masih terkendala oleh pasokan
gas alam yang masih belum sesuai dengan
kebutuhan pabrik pupuk.
“Kebutuhan pupuk di dalam negeri terus
meningkat baik untuk pupuk urea bersubsidi
maupun pupuk urea non subsidi. Khusus
untuk pupuk urea bersubsidi, kebutuhannya
naik dari 4,3 juta ton pada tahun 2006
menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2007 dan
terakhir pada tahun 2008 menjadi 4,8 juta
ton. Pada tahun 2009 kebutuhan pupuk urea
bersubsidi ini diperkirakan naik lagi menjadi
5,5 juta ton,” kata Benny.
Peningkatan volume kebutuhan pupuk

urea tersebut terjadi karena intensitas
kegiatan pertanian di tanah air terus
meningkat dari tahun ke tahun sehingga
kebutuhan pupuk urea sebagai salah satu
input untuk sektor pertanian pun mengalami
peningkatan. Misalnya, kegiatan usaha
pertanian padi, jagung, kedelai, dan lain-lain
di tanah air dalam beberapa tahun terakhir
ini semakin intensif sehingga dampaknya
produksi berbagai komoditi pertanian itu
pun terus mengalami kenaikan.
Selain kebutuhan pupuk urea bersubsidi,
kata Benny, masih ada kebutuhan pupuk
urea lainnya, yaitu pupuk urea nonsubsidi
untuk sektor perkebunan besar dan industri
dengan volume sekitar 1,2 juta ton sampai
1,3 juta ton. Kebutuhan pupuk urea untuk
perkebunan besar dan industri pun terus
meningkat dari tahun ke tahun, seperti
untuk perkebunan kelapa sawit yang areal
perkebunannya terus meningkat setiap
tahun.
Untuk memenuhi kebutuhan pupuk
urea di dalam negeri tahun 2009, baik untuk
pupuk urea bersubsidi maupun nonsubsidi,
yang mencapai sekitar 6,7 juta ton sampai
6,8 juta ton, pemerintah telah menetapkan
rencana produksi pupuk urea tahun 2009
sebesar 6,85 juta ton. Rencana produksi
sebesar itu sudah termasuk produksi pupuk
urea oleh PT Pupuk Iskandar Muda (PIM)
sebesar 686.000 ton. Namun sayangnya, dari
kebutuhan gas PT PIM sebesar 6-7 kargo,
realisasi pasokannya hanya 1 kargo atau
hanya setara dengan produksi pupuk urea
sekitar 100.000 ton.
“Dengan demikian, rencana produksi
pupuk urea PT PIM dipastikan tidak akan
mencapai target yang telah ditetapkan. Atau
dengan kata lain, untuk tahun 2009 masih
terdapat kekurangan pasokan pupuk urea
sebesar 486.000 ton atau dibulatkan menjadi
sekitar 500.000 ton. Volume kekurangan
produksi sebesar itulah yang nantinya akan
diimpor dari luar negeri sesuai dengan
perintah yang disampaikan oleh Presiden
SBY,” kata Benny.
Jadi, tambah Benny, impor pupuk urea
sebesar 500.000 ton itu dilakukan karena
pemerintah tidak mau ada kelangkaan pupuk
urea di kalangan petani dan konsumen
pupuk di dalam negeri. Itu semua dilakukan
dalam rangka mengamankan pasokan dan
ketersediaan pupuk urea di dalam negeri.
mi
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Depperin Kembangkan

Terminal Kayu di Daerah

M

asih derasnya ekspor bahan
baku kayu, rotan asalan, dan
rotan setengah jadi, baik
secara legal maupun ilegal
telah menimbulkan keprihatinan tersendiri
bagi pemerintah RI khususnya Menteri
Perindustrian Fahmi Idris selaku pimpinan
instansi yang membina sektor industri ini.
Keprihatinan itulah yang telah mendorong
Departemen Perindustrian untuk mencari
berbagai terobosan guna mengatasi masalah
yang sudah bertahun-tahun menghambat
pertumbuhan industri hasil kehutanan itu.
Banyaknya bahan baku kayu serta rotan
asalan dan setengah jadi yang diekspor
ke mancanegara telah mengakibatkan
industri pengolahan kayu dan rotan di
dalam negeri kehilangan daya saingnya
akibat terus mengalirnya pasokan bahan
baku dari dalam negeri ke industri-industri
di luar negeri. Sementara itu, banyak industri
pengolahan di dalam negeri yang mengalami
kelangkaan pasokan bahan baku. Karena
itu, tidak mengherankan apabila sentra
industri rotan seperti di Cirebon, Jawa Barat
yang dulu begitu ramai dengan kegiatan
pengolahan rotan, kini sepi karena banyak
industri pengolahan rotan yang terpaksa
menghentikan kegiatan produksi, bahkan
sebagian di antaranya terpaksa menutup
kegiatan usahanya.
“Ketersediaan bahan baku kayu saat ini
semakin terbatas akibat maraknya kegiatan
illegal logging, penjarahan hutan, deforestasi,
dan banyaknya penyelundupan kayu ke luar
negeri. Kegiatan illegal logging dan illegal
trading telah mengakibatkan terjadinya
penurunan kinerja industri pengolahan kayu
di dalam negeri. Karena industri menjadi
semakin sulit mendapatkan bahan baku
kayu. Banyak industri yang kini mengurangi
produksi, bahkan ada yang menghentikan
kegiatan usahanya,” kata Menperin Fahmi
Idris ketika memimpin acara Breakfast
Meeting dengan tema “Pembangunan
Terminal Kayu dan Pusat Pengolahan Rotan”
di Gedung Depperin beberapa waktu lalu.
Seperti terjadi pada komoditi kayu, lanjut
Menperin, pada komoditi rotan pun banyak
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Terminal Kayu Terpadu (TKT) dan Pusat Pengolahan Industri Rotan Terpadu (PPIRT). dapat
berfungsi sebagai ‘Clearing House’ dimana semua bahan baku kayu dan rotan dari terminal
merupakan bahan baku legal.

terjadi penyelundupan rotan ke luar negeri,
terutama ke Cina. Jenis dan ukuran rotan
yang diselundupkan umumnya merupakan
jenis rotan yang banyak dipakai oleh industri
barang jadi/furnitur rotan di dalam negeri.
“Dengan banyaknya penyelundupan
rotan mentah dan setengah jadi
mengakibatkan industri barang jadi yang
umumnya terdapat di Jawa seperti di Cirebon
dan Sukoharjo mengurangi produksinya.
Bahkan ada pula yang telah menghentikan
produksinya,” tutur Menperin.
Untuk mengatasi permasalahan yang
dihadapi industri pengolahan kayu dan
rotan diperlukan langkah konkret untuk
menyediakan bahan baku kayu dan rotan
secara kontinyu dengan kualitas dan
spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan
industri di dalam negeri.
“Salah satu upaya yang dapat ditempuh
adalah dengan mendirikan Terminal Kayu
Terpadu (TKT) dan Pusat Pengolahan Industri

Rotan Terpadu (PPIRT). Sebagai pusat
penyediaan bahan baku kayu dan pusat
pengolahan rotan terpadu, maka terminal
bahan baku kayu dan rotan ini juga dapat
berfungsi sebagai ‘Clearing House’ dimana
semua bahan baku kayu dan rotan dari
terminal merupakan bahan baku yang legal,
sekaligus menjadi pusat informasi kayu dan
rotan,” tegas Menperin.
Pendirian TKT dan PPIRT juga akan
lebih mempermudah eksportir barang jadi
kayu dan rotan dalam melakukan ekspor
produknya ke mancanegara. Sebab, saat ini
banyak negara importir produk kayu dan
rotan di luar negeri yang mensyaratkan
asal-usul bahan baku yang dipakai. Dengan
menggunakan bahan baku kayu dan rotan
dari TKT atau PPIRT, maka eksportir akan lebih
mudah memenuhi persyaratan penelusuran
asal usul bahan bakunya.
Sampai saat ini, Departemen
Perindustrian
bekerjasama
dengan
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Pemerintah Daerah telah dan sedang
mengembangkan TKT dan PPIRT di sejumlah
daerah. Satu PPIRT telah berhasil didirikan di
Kota Palu, Sulawesi Tengah atas kerjasama
Depperin dengan Pemkot Palu. PPIRT yang
telah beroperasi sejak tahun 2008 itu kini juga
berfungsi sebagai tempat latihan kerja bagi
para pelajar Sekolah Menengah Kejuruan
Jurusan Rotan di Kota Palu. PPIRT di Kota
Palu didirikan bersama antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah di mana lahan
untuk pembangunan PPIRT disediakan oleh
Pemerintah Kota Palu, bangunan (material
bangunan dan biaya pembangunannya)
disediakan oleh Pemerintah Provinsi
Sulawesi Tengah, sedangkan mesin-mesin
pengolahan rotannya disediakan oleh
Departemen Perindustrian.
Selain PPIRT di Kota Palu, pemerintah
pusat bekerjasama dengan pemerintah
daerah penghasil bahan baku rotan kini
juga sedang membangun PPIRT di Nangroe
Aceh Darussalam dan Kalimantan Tengah.
Sementara itu, untuk TKT pemerintah
kini sedang membangun satu TKT di
Kendal, Jawa Tengah, dan merencanakan
pembangunan dua TKT lainnya di Tuban,
Jawa Timur dan di Bitung, Sulawesi Utara.
“Ke depan kami juga sedang merencanakan
kemungkinan pembangunan TKT di Papua,”
tambah Menperin.
Rencana pembangunan TKT di Jawa
Tengah sudah dicetuskan sejak tahun 2004,
namun dalam perjalanannya baru pada
tahun 2008 dilakukan penandatanganan
MoU antara Departemen Perindustrian
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dan Pemerintah Kabupaten Kendal.
Departemen Perindustrian sendiri pada
Tahun Anggaran 2008 telah menyediakan

dana untuk pengadaan mesin dan peralatan,
sedangkan penyediaan tanah untuk lokasi
terminal telah dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Kendal. Pada tahun 2008 di lokasi
TKT di Kabupaten Kendal, sudah dibangun
satu unit alat pengering kayu. Namun
demikian, pengadaan mesin/peralatannya
tertunda karena bangunan sawmillnya
belum tersedia.
Sampai saat ini TKT di Kabupaten
Kendal belum bisa dibangun seluruhnya
sehubungan dengan adanya sejumlah
kendala. Untuk mengatasi kendala-kendala
tersebut maka pimpinan Departemen
Perindustrian telah mengambil langkah
untuk merevisi anggaran Departemen
Perindustrian tahun 2008 yang semula
diperuntukkan bagi pengadaan mesin dan
peralatan menjadi untuk pengadaan mesin
dan peralatan serta untuk pembangunan
gedung pabrik/sawmill.
Rencananya pembangunan TKT di Kota
Bitung, Sulawesi Utara akan dilaksanakan
pada tahun 2010 dimana Departemen
Perindustrian menyediakan mesin dan
peralatan TKT, sedangkan Pemerintah
Daerah menyediakan tanah dan bangunan
pabriknya.
Untuk pembangunan TKT Jawa
Timur, semula pemerintah merencanakan
pembangunan TKT di Cermai, Kabupaten
Gresik, namun dalam perkembangannya
Pemerintah
Provinsi
Jawa Timur
memindahkan rencana tersebut ke
Kabupaten Tuban. Namun, sampai saat
ini pembangunan TKT di Jawa Timur ini
belum juga terealisasi. Para pengusaha
industri sebetulnya menginginkan agar TKT
dibangun di sekitar Gresik karena lokasi
di Tuban terlalu jauh dari sentra industri

pengolahan kayu. Kalau pembangunan TKT
dilakukan di Tuban maka biaya transportasi
akan lebih mahal.
Ketua Asosiasi Industri Permebelan
dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Ambar
Tjahjono menyambut baik rencana
pemerintah untuk mendirikan TKT dan PPIRT
di daerah. Karena, menurut Ambar, pendirian
TKT dan PPIRT akan mampu mengatasi
masalah kelangkaan bahan baku kayu dan
rotan yang selama ini dialami kalangan
industri mebel anggota Asmindo.
“Kami sangat berterima kasih kepada
Departemen Perindustrian, khususnya Bapak
Fahmi Idris selaku pimpinan Departemen
Perindustrian yang secara konsisten
melakukan berbagai upaya dan terobosan
dalam mengatasi masalah kelangkaan bahan
baku kayu dan rotan di tanah air. Kami sangat
mengharapkan agar pembangunan TKT dan
PPIRT itu dapat secepatnya terwujud,” kata
Ambar.
Salah seorang pengusaha mebel dari
Semarang menyatakan kegembiraannya
atas terobosan yang dilakukan Departemen
Perindustrian dengan mendirikan TKT dan
PPIRT. Namun demikian, dia meminta agar
kayu yang disediakan di masing-masing
TKT merupakan jenis-jenis kayu yang
memang dibutuhkan oleh para pelaku
industri pengolahan kayu. “Misalnya
untuk wilayah Semarang dan Jateng
pada umumnya, kalangan pelaku industri
mebel membutuhkan jenis kayu keras
seperti jati, mahoni, dan lain-lain yang
banyak didatangkan dari Sulawesi, Ternate,
Maluku, dan lain-lain. Karena itu, TKT
yang didirikan pemerintah itu seharusnya
mampu menyediakan jenis-jenis kayu yang
dibutuhkan itu,” kata dia. mi

Tumpukan kayu yang diperkirakan Illegal Logging
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Volkswagen

akan Bangun Pabrik Perakitan di Indonesia

P

asar otomotif Indonesia selalu
menarik bagi kalangan perusahaan
produsen mobil dari mancanegara.
Meski dalam kondisi krisis ekonomi
sekalipun masih ada perusahaan otomotif
dunia yang tertarik menggarap pasar
otomotif Indonesia.
Belum lama ini perusahaan industri
mobil terkemuka dari Jerman, Volkswagen
AG mengumumkan rencana mereka untuk
menggarap pasar otomotif Indonesia
dengan membangun fasilitas industri
perakitan mobil yang memakan investasi
awal senilai €35 juta atau kira-kira setara
dengan US$ 47 juta.
Kalangan pengamat industri otomotif
dunia menyebutkan bahwa rencana
investasi Volkswagen itu merupakan sinyal
bahwa masih kuatnya belanja konsumen
di Indonesia yang selama ini mampu
mempertahankan daya tarik negara di

kawasan Asia Tenggara tersebut terhadap
perusahaan-perusahaan
asing
dari
mancanegara.
Namun demikian, bagi bangsa
Indonesia sendiri ketertarikan kalangan
industri otomotif dunia untuk menggarap
pasar otomotif di tanah air ini sebaiknya
tidak hanya dilihat dari aspek pemanfaatan
pasar domestik semata, tetapi dapat juga
dilihat dari sudut pandang yang lebih luas
lagi, yaitu dari kaca mata investasi. Sebab,
penggarapan pasar yang dilakukan melalui
kegiatan investasi dengan membangun
pabrik akan membawa dampak yang cukup
luas bagi perekonomian nasional.
Melalui investasi itu akan banyak
tenaga kerja lokal yang terserap dan akan
tercipta nilai tambah di dalam negeri
yang pada gilirannya akan mendorong
peningkatan daya beli masyarakat. Apalagi
target pasar yang dibidik perusahaan

Salah Satu varian Volkswagen Touran, mobil jenis kendaraan serbaguna atau MPV
(multipurpose vehicle) yang rencananya akan dirakit di Indonesia.
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mancanegara tersebut tidak hanya pasar
Indonesia, melainkan juga pasar regional
di Asia Tenggara, maka keberadaan industri
otomotif itu juga akan mampu mendongkrak
kinerja ekspor nasional.
Media massa terkemuka Amerika Serikat
The Wall Street Journal dalam edisi on-linenya tanggal 7 Mei 2009 lalu menyebutkan
fasilitas pabrik perakitan mobil dengan
merek VW rencananya akan dibangun di
luar kota Jakarta (sekitar 1 jam perjalanan ke
arah timur Jakarta) akan merakit mobil VW
Touran, mobil jenis kendaraan serbaguna
atau MPV (multipurpose vehicle).
Sumber The Wall Street Journal yang
mengetahui rencana Volkswagen AG itu
menyebutkan bahwa pabrik perakitan mobil
VW Touran nantinya akan mempekerjakan
antara 2.000 sampai 4.000 orang tenaga
kerja. Perusahaan yang berkantor pusat di
Wolfsburg, Jerman itu pada tahap awal akan
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menanamkan investasi awal sebesar  35
juta atau lebih untuk membangun fasilitas
perakitan dan pengecatan. Pada tahap
berikutnya, perusahaan merencanakan akan
melakukan kegiatan manufaktur secara
penuh yang merupakan pabrik pertama di
Asia Timur di luar China.
Juru bicara Volkswagen AG Christop
Adomat membenarkan rencana investasi
perusahaan itu di Indonesia. Kepada The
Wall Street Journal Christop mengatakan
fasilitas pabrik di Indonesia itu pada awalnya
akan memproduksi beberapa ratus unit
kendaraan penumpang mulai musim panas
tahun ini dan volume produksinya akan
terus ditingkatkan secara bertahap.
“Perakitan mobil secara lokal di Indonesia
akan dilakukan sebagai langkah pertama
ke arah pengembangan jangka panjang
pasar ASEAN,” kata Adomat sebagaimana
dikutip The Wall Street Journal. Namun
demikian, Adomat menolak memberikan
komentarnya mengenai nilai investasi yang
akan ditanamkan perusahaannya.
Indonesia merupakan negara anggota
Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia
Tenggara (ASEAN) yang memiliki perjanjian
perdagangan bebas diantara 10 negara
anggotanya dan juga telah menandatangani
pakta perdagangan dengan China, Korea,
Australia, dan Selandia Baru. Secara bilateral
Indonesia juga telah menandatangani
kesepakatan Indonesia-Japan Economic
Partnership Agreement dengan Jepang. Kini
ASEAN juga sedang dalam negosiasi untuk
membentuk pakta perdagangan dengan
India, sedangkan secara bilateral Indonesia
juga sedang dalam proses negosiasi
untuk membentuk pakta perdagangan
dengan Pakistan. Berbagai kesepakatan
perdagangan bebas itu tentu menjadi daya
tarik tersendiri bagi para pelaku industri
otomotif dunia termasuk Volkswagen
AG untuk menanamkan investasinya di
Indonesia.
Volkswagen AG sendiri kabarnya sudah
cukup lama membidik pasar Asia Tenggara.
Untuk merealisasikannya, Volkswagen AG
mencari mitra kerjasama dari industri lokal
sebagai pijakan di kawasan. Pada awalnya
Volkswagen AG mencoba menjejakkan
kaki bisnisnya di kawasan ASEAN dengan
menggandeng Proton Holdings Bhd.,
sebuah perusahaan industri otomotif milik
pemerintah Malaysia. Melalui kesepakatan
itu, Volkswagen tadinya akan mendapatkan

Salah satu pabrik Volkswagen di Chattanooga, Tennessee

akses ke fasilitas produksi milik Proton.
Namun, aliansi yang coba dibangun
Volkswagen dengan Proton akhirnya gagal
mencapai kesepakatan pada tahun 2007
sehingga memaksa Volkswagen untuk
mencari alternatif pijakan baru.
Sebelum akhirnya memutuskan
untuk menjejakan kaki bisnisnya di
Indonesia, Volkswagen juga sempat
melirik kemungkinan investasi di Thailand
yang selama ini dikenal sebagai negara
yang memiliki industri otomotif terbesar
di kawasan Asia Tenggara. Toyota Motor
Corp., Ford Motor Co. dan General Motors
Corp. telah memiliki fasilitas produksi di
Thailand. Sebaliknya, di Indonesia Toyota
yang memproduksi secara lokal berbagai
produk kendaraan bermotor roda empat
mampu mendominasi pasar mobil di
Indonesia. Walaupun total penjualan mobil
di Indonesia pada tahun 2009 diperkirakan
perusahaan afiliasi Toyota di Indonesia
akan mengalami penurunan sekitar 30%
dari 600.000 unit pada tahun 2008 yang
angka penjualan tertinggi selama ini,
perusahaan mengharapkan pasar otomotif
Indonesia akan kembali pulih pada tahun
2010. Perkiraan pulihnya pasar otomotif
Indonesia pada tahun 2010 itu didasarkan
pada kenyataan bahwa belanja konsumen
secara keseluruhan di Indonesia telah jauh
mengalami peningkatan dibandingkan

dengan belanja konsumen di banyak negara
lainnya di Asia.
Sementara itu, Dirjen Industri Alat
Transportasi dan Telematika Departemen
Perindustrian Budi Darmadi mengatakan
Volkswagen AG saat ini sedang melakukan
studi atas rencana investasi mereka di
Indonesia. Namun demikian, perusahaan
itu telah menyiapkan lahan pabrik di wilayah
Jawa Barat untuk lokasi pembangunan
pabrik.
Menurut Budi, pabrik Volkswagen di
Indonesia itu nantinya tidak hanya memasok
mobil VW ke pasar Indonesia melainkan juga
ke pasar Asia Tenggara dan Australia. Secara
bertahap, pabrik mobil VW di Indonesia
itu akan dijadikan sebagai basis produksi
di kawasan Asia Tenggara dan Australia.
Pabrik yang diperkirakan akan beroperasi
penuh pada tahun 2012 itu akan memiliki
kapasitas produksi 50.000 sampai 60.000
unit per tahun.
Budi mengatakan pada tahap awal,
Volkswagen AG akan menggunakan fasilitas
perakitan milik PT National Assembler (NA)
milik PT Indomobil Sukses International Tbk
(Indomobil Group) untuk merakit mobil
VW Touran. Selama ini berbagai jenis mobil
merek VW masuk ke pasar Indonesia melalui
PT Garuda Mataram Motor (GMM) yang
merupakan anak perusahaan Indomobil
Group. mi
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Mobil
GEELY
Segera Dirakit di Indonesia

Menperin Fahmi Idris pada saat
launching mobil Geely CK CKD
beberapa waktu yang lalu

Walaupun krisis ekonomi
melanda dunia dewasa
ini, namun minat
kalangan investor asing
untuk menanamkan
modalnya di Indonesia
tidak memperlihatkan
tanda-tanda penurunan.
Bahkan, sejumlah investor
mancanegara justru
mengambil kesempatan
di masa krisis ini untuk
menancapkan kuku
bisnis mereka di negeri
berpenduduk lebih dari
230 juta jiwa ini.
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S

alah satu investor asing yang sudah
memastikan diri menanamkan
investasinya di Indonesia adalah
Geely Holding Group Co. Ltd.
Perusahaan otomotif terbesar kedua di
Cina ini melalui perusahaan agen tunggal
pemegang merek (ATPM)-nya, PT Geely
Mobil Indonesia (GMI), dalam waktu dekat
akan segera merakit dua tipe mobil merek
Geely di Indonesia, yaitu Geely MK (1.500 cc)
dan Hatchback MK (1.500 cc).
Untuk tahap awal ini selama tiga tahun
pertama PT GMI rencananya akan merakit
mobilnya di fasilitas perakitan mobil milik PT
Gaya Motor, perusahaan perakitan umum/
general asembly (anak perusahaan PT Astra
Internasional Tbk.). Geely Holding Group
Co. Ltd. melalui PT GMI rencananya akan
menanamkan investasi senilai US$ 30 juta
selama tiga tahun sejak tahun 2009.
Direktur PT GMI, Richard Yang
mengatakan investasi tersebut akan menjadi
modal awal untuk menggarap potensi
pasar mobil nasional yang sangat potensial.
Geely Holding Group Co. Ltd., kata Richard,
berkomitmen meningkatkan investasi secara
bertahap pada masa-masa mendatang yang
disesuaikan dengan perkembangan volume
penjualan dan kondisi pasar.

Mengenai komponen untuk mobil
Geely, kata Richard, untuk sementara PT
GMI akan mengimpor mobil Geely dalam
kondisi terurai (completely knocked down/
CKD) dari Cina dengan memanfaatkan
kandungan lokal kurang dari 20%. Kendati
demikian, Richard mengakui PT GMI memiliki
komitmen yang tinggi untuk meningkatkan
lokalisasi model-model Geely secara
bertahap hingga mencapai lebih dari 40%.
Di Cina Geely Group merupakan perusahaan
mobil terbesar nomor dua, namun
memiliki kelebihan sebagai perusahaan
swasta. Sementara, Chery QQ merupakan
perusahaan mobil terbesar pertama di negeri
Tirai Bambu itu yang sebagian sahamnya
dimiliki pemerintah.
Richard mengatakan kegiatan perakitan
mobil Geely selama tiga tahun pertama
akan memakan dana investasi sekitar US$
30 juta. Sebelum pabrik perakitan mobil
milik sendiri berdiri, PT GMI akan menjalin
kerjasama perakitan dengan PT Gaya Motor.
“Jadi, dalam tiga tahun pertama ini PT GMI
masih akan bekerjasama dengan PT Gaya
Motor dalam perakitan mobil, namun
untuk selanjutnya kami akan mengkaji
kemungkinan mendirikan pabrik sendiri,”
ujarnya.
“Kami akan bekerjasama dengan PT Gaya
Motor untuk memanfaatkan kemampuan
perusahaan tersebut di dalam merakit mobil.
Dalam rentang tiga tahun ini, kami akan
merakit mobil Geely di pabrik mereka karena
Gaya Motor sudah berpengalaman merakit
mobil-mobil principal besar di dunia,” kata
Richard.
Sementara itu, Direktur Utama PT Gaya
Motor, Jacob A. Oeswadi mengatakan PT GMI
dan PT Gaya Motor telah menandatangani
perjanjian, Berdasarkan perjanjian tersebut
pihak PT Gaya Motor akan mulai merakit
dua jenis mobil sedan Geely MK (1.500 cc)
dan Hatchback MK (1.500 cc) pada bulan
Oktober 2009 dengan volume produksi
sebanyak 400 unit hingga akhir tahun 2009.
Untuk tahap pertama tersebut pasar yang
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dibidik untuk penjualan mobil Geely masih
terbatas di dalam negeri.
“Kami akan mulai merakit bulan Oktober
dari seharusnya bulan September. Tapi
karena bulan September memasuki masa
liburan hari raya umat Islam maka kami baru
memulainya pada bulan Oktober,” kata Jacob
belum lama ini.
Jacob mengatakan mobil Geely
hasil perakitan di dalam negeri itu akan
dipasarkan dengan harga di bawah Rp 150
juta per unit. Sementara itu, kemampuan
PT Gaya Motor sendiri dalam memproduksi
mobil mencapai lima unit mobil perhari atau
sekitar 1.200 unit pertahun.
Sebelum menangani Geely, PT Gaya
Motor yang berdiri sejak tahun 1969 sudah
merakit kendaraan roda empat berbagai
merek terkenal di dunia seperti Toyota,
Daihatsu, BMW, Isuzu Panther, truk Nissan
dan berbagai mobil jenis pick-up. Toyota
dan Daihatsu kemudian memiliki pabrik
perakitan sendiri. Terakhir, PT Gaya Motor
merakit kendaraan Foton milik Modern
Group.
“Perusahaan kami (PT Gaya Motor) sudah
sejak lama dipercaya kalangan perusahaan
prinsipal kendaraan bermotor kelas dunia
untuk merakit kendaraan mereka di
Indonesia sampai akhirnya mereka mampu
membangun pabrik sendiri,” tutur Jacob.

berkembang dengan cepat. Sebelumnya,
lanjut Richard, Thailand dan beberapa
negara lainnya di Asia Tenggara juga masuk
dalam perhitungan perusahaan. Namun
mengingat peristiwa huru-hara khususnya di
Thailand akibat perseteruan politik di negara
itu, akhirnya timbul keraguan perusahaan
untuk menanamkan investasinya di sana.
“Indonesia itu kan relatif stabil dan kami
sudah melakukan riset selama dua tahun
tidak hanya di Indonesia namun juga di
negara lain seperti Thailand, Singapura, dan
Vietnam. Dengan kondisi tersebut Geely
berani memasukkan investasi yang cukup
untuk mengembangkan produksi otomotif
dengan rencana lokalisasi komponen yang
mengikuti standard dan ketentuan AFTA,”
tegas Richard.
Industri otomotif di Cina, lanjut Richard,
merupakan pilar pendukung industri
nasional, dan produksi mobil di Cina terus
meningkat karena dukungan industri
baja yang merajai segala produk
dan pasar dunia. Selain untuk
memenuhi permintaan di
pasar Cina sendiri, sejauh
ini produk mobil
Geely
yang

diproduksi di delapan pabrik di Cina
dipasarkan ke sejumlah negara seperti Rusia,
Brunei, Singapura, Thailand, Malaysia, dan
Filipina.
Direktur utama PT GMI Budi Pramono
menambahkan kedua jenis mobil Geely
yang akan dirakit di Indonesia sebanyak 400
unit sampai akhir tahun 2009, yaitu mobil
sedan Geely MK (1.500 cc) dan Hatchback MK
(1.500 cc), dan dijual dengan harga di bawah
Rp 150 juta perunit. Wilayah pemasarannya
akan mencakup 10 area, yaitu Jabodetabek,
Jabar, Jateng, Jatim, Bali, Nusa Tenggara,
Sumut, Sumsel, Sulawesi, dan Papua. Untuk
kemudahan pembiayaan bagi pembeli,
Geely sudah menggandeng perusahaan
bank Cina dan HSBC. mi

Basis Produksi
Ketertarikan Geely Holding Group
Co. Ltd. untuk memasuki pasar Indonesia
melalui PT Geely Mobil Indonesia (GMI)
ternyata tidak hanya sekadar menjadikan
Indonesia sebagai target pasar. Namun lebih
jauh lagi, Geely Holding Group Co. Ltd. akan
menjadikan Indonesia sebagai basis produksi
dan pemasaran untuk memasok mobil Geely
ke pasar di kawasan Asia Tenggara, Australia,
dan Selandia Baru.
Menurut Richard, Geely Holding Group
Co. Ltd. telah memutuskan menjadikan
Indonesia sebagai basis produksi mobil
Geely wilayah pemasaran di kawasan Asia
Tenggara, disamping untuk memasok pasar
Australia dan Selandia Baru.
Geely Holding Group Co. Ltd, kata Richard,
lebih memilih Indonesia dijadikan sebagai
basis produksi dan pemasaran mobil Geely
karena situasi politik di Indonesia sangat
stabil dan kondusif. Di samping tentu saja
karena alasan bahwa Indonesia merupakan
pasar potensial yang sangat besar dan dapat

Mobil Geely, PT GMI memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan
lokalisasi model-model Geely secara bertahap hingga mencapai lebih dari
40%.
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Ekonomi & Bisnis

Pelanggaran
Hak Cipta

Menjadi Kendala Pengembangan
Ekonomi Kreatif

W

alaupun diyakini menjadi
sektor ekonomi baru yang
mampu
memberikan
kontribusi yang cukup
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
nasional, namun pengembangan ekonomi
kreatif di Indonesia hingga kini masih
menghadapi berbagai kendala yang
cukup pelik yang sulit dipecahkan tanpa
keterlibatan peranan pemerintah secara
intens dan berkesinambungan.
Salah satu kendala yang cukup berat
itu adalah masalah penegakan ketentuan
hukum mengenai hak cipta. Sebab, selama
ini pelanggaran hak cipta di Indonesia,
khususnya di bidang industri musik dan
rekaman, telah tumbuh dengan suburnya
sehingga mengakibatkan para pemegang
hak cipta mengalami kerugian yang luar
biasa besarnya.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat
(DPP) Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta
Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia,
Dharma
Oratmangun
mengatakan
walaupun Indonesia sudah memiliki
Undang-undang Hak Cipta, yaitu Undangundang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak
Cipta, namun masalah pelanggaran hak
cipta masih menjadi kendala besar bagi
dunia musik dan rekaman di Indonesia.
“Ini sangat ironis, karena katanya dunia
musik di Indonesia itu merupakan dunia
yang glamour dan bergelimang dengan
uang, padahal kenyataannya sebaliknya.
Banyak pencipta lagu dan penyanyi yang
di masa tuanya justru jatuh miskin karena
karya-karya lagu dan musiknya tidak mampu
membiayai kehidupan mereka. Banyak
diantara pencipta lagu dan artis penyanyi
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yang terpaksa harus mengandalkan bantuan
dana dari hasil konser amal rekan-rekannya
untuk biaya berobat di rumah sakit. Ini
sungguh ironis dan menyedihkan,” kata
Dharma di sela-sela jumpa pers penutupan
Pameran Produk Kreatif Indonesia 2009 di
Jakarta Convention Center, tanggal 28 Juni
2009.
Menurut Dharma, awan kelam yang
menyelimuti dunia musik dan rekaman
di Indonesia itu terjadi akibat maraknya
pembajakan CD, VCD dan kaset lagulagu karya pencipta lagu Indonesia dan
dinyanyikan juga oleh penyanyi Indonesia.
Maraknya pembajakan CD, VCD dan kaset
itu telah mengakibatkan pangsa pasar
yang dikuasai CD, VCD dan kaset asli hanya
sekitar 20% saja, sedangkan pangsa pasar
selebihnya justru dikuasai oleh CD, VCD dan
kaset bajakan.
“Data dari ASIRI (Asosiasi Industri
Rekaman Indonesia—Red.) menunjukkan
bahwa pada tahun 2008 total produksi karya
rekaman suara dalam bentuk CD, VCD dan
kaset yang legal berjumlah sekitar 136 juta
unit. Sementara itu, produksi CD, VCD dan
kaset bajakan mencapai lebih dari 554,45
juta unit. Kalau dilihat perkembangannya
dari tahun ke tahun, maka produksi karya
rekaman suara yang legal cenderung terus
menurun dan produksi karya rekaman suara
bajakan justru makin meningkat. Itulah
kondisi industri musik dan rekaman di tanah
air selama ini,” kata Dharma.
Menurut Dharma, sebetulnya industri
musik dan rekaman di Indonesia sudah
mampu menunjukkan jati dirinya di pasar
musik dan rekaman nasional. Sebab, industri
musik dan rekaman di tanah air kini sudah

Pada tahun 2008 total produksi karya rekaman suara
dalam bentuk CD, VCD dan kaset yang legal berjumlah
sekitar 136 juta unit, sementara bajakannya mencapai
lebih dari 554,45 juta unit.

mampu menguasai sebagian besar pangsa
pasar yang ada di dalam negeri.
“Berdasarkan volume permintaan stiker
lunas PPN dari Ditjen Pajak, pada tahun 2008
permintaan stiker lunas PPN untuk lagu-lagu
dan musik lokal dari dalam negeri mencapai
85% dari total permintaan stiker lunas PPN,
sedangkan sisanya sebesar 15% berasal dari
permintaan stiker lunas PPN untuk lagu-lagu
atau musik dari luar negeri. Ini menunjukkan
bahwa penguasaan pasar dari lagu-lagu dan
musik produksi dalam negeri sudah sangat
luar biasa. Produk lokal sudah mampu
menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” tutur
Dharma.

Ekonomi & Bisnis
Dharma mencontohkan dalam bisnis
RBT itu, seorang pencipta lagu rata-rata
hanya mendapatkan royalty sebesar Rp 68
per download RBT atau sekitar 1,14% dari
nilai transaksi per download RBT. Penetapan
besarnya royalty itu pun ditetapkan secara
sepihak oleh operator telepon seluler.
Padahal di dalam UU Hak Cipta disebutkan
bahwa besarnya royalty ditetapkan melalui
kesepakatan organisasi profesi. “Di sini jelasjelas ada pelanggaran dari UU Hak Cipta,”
tutur Dharma.
Sebagai perbandingan, kata Dharma,
di Amerika Serikat setiap download RBT
dikenakan biaya sebesar US$ 2,490. Dari
biaya sebesar itu yang menjadi pemasukan
bagi pihak operator sebesar US$ 1.250
per download RBT atau sebesar 50% dari
nilai transaksi, sedangkan nilai royalty
yang dibayarkan kepada pencipta lagu
sebesar US$ 0.225 atau sekitar 9,04% dari
nilai transaksi. Sementara itu, di Indonesia,
Telkomsel misalnya memungut biaya per
download RBT sebesar Rp 9.000, dari jumlah
itu yang masuk sebagai penerimaan PT
Telkomsel sebesar Rp 5.750 atau sekitar
63,89% dari nilai transaksi. Sedangkan yang
dibayarkan kepada pencipta lagu hanya
sebesar Rp 203 atau sekitar 2,26% dari nilai
transaksi.
Dharma menyerukan agar upaya
pemerintah untuk mengembangkan
ekonomikreatifditanahairjugamemasukkan
upaya-upaya untuk menyelematkan
karakter dan peradaban bangsa dengan
menyelamatkan bangsa ini dari korupsi dan
pembajakan. “Kita ingin menegaskan bahwa
bangsa kita bukanlah bangsa pembajak dan
koruptor, itulah harga diri bangsa yang ingin
diselamatkan,” demikian Dharma. mi
Dharma mengatakan Peraturan Menteri
Perdagangan mengenai tata niaga cakram
optik yang ada saat ini hanya memproteksi
perdagangan CD kosong, sedangkan
perdagangan content dari CD itu sendiri
sama sekali tidak diproteksi. Padahal CD itu
kalau tidak ada content-nya nyaris tidak ada
harganya (nilainya rendah). Justru, CD itu
memiliki nilai jual tinggi karena ada contentnya.
Selain pelanggaran hak cipta berupa
pembajakan CD,VCD dan kaset, masih ada
kendala besar lainnya yang hingga kini
masih menjadi masalah besar bagi kalangan
penyanyi dan pencipta lagu, yaitu rendahnya

royalty yang diperoleh kalangan pemilik
hak cipta lagu yang lagunya dijadikan Ring
Back Tone (RBT) oleh perusahaan operator
telepon seluler.
“Uang yang beredar di bisnis RBT
kabarnya saat ini mencapai Rp 2 triliun
lebih, tapi uang yang mengalir ke pihak
pemegang hak cipta sangatlah kecil. Disini
telah terjadi perampokan secara besarbesaran oleh pihak operator telepon seluler.
Padahal kalau tidak ada lagu maka tidak
akan ada bisnis RBT itu. No song no business.
Karena itu, song writer (pencipta lagu) dalam
kasus ini harus mendapatkan proteksi yang
memadai,” tegas Dharma.
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Insert

PPIRT Palu
Pusat Pengembangan Industri Rotan Terpadu
Pertama di Indonesia

Salah satu kegiatan di PPIRT Palu, pendirian PPIRT ditujukan untuk membantu pemerintah
daerah guna meningkatkan efektivitas dan daya saing daerah.

R

otan merupakan hasil hutan bukan
kayu yang terpenting di Indonesia.
Sejak tahun 1970-an Indonesia
telah dikenal sebagai negara
produsen dan pengekspor bahan baku
rotan terbesar di dunia. Indonesia selama ini
mengekspor sebagian besar dari produksi
rotannya ke mancanegara. Bahkan, 80%90% kebutuhan rotan dunia dewasa ini
dipasok dari Indonesia, yaitu dari Sumatera,
Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
Pulau Sulawesi sendiri, khususnya
provinsi Sulawesi Tengah merupakan daerah
penghasil rotan terbesar di tanah air. Dewasa
ini terdapat 32 jenis rotan dari Sulawesi
Tengah. Karena itu, komoditi ini sudah sejak
lama menjadi salah satu komoditi unggulan
provinsi Sulawesi Tengah. Tidak kurang dari
sekitar 60% produksi rotan asalan Indonesia
berasal dari provinsi yang beribukota di Palu
ini. Selain untuk ekspor, bahan baku rotan
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itu juga mampu menghidupkan sentrasentra industri pengolahan rotan yang ada
di berbagai daerah lainnya khususnya di
Pulau Jawa.
Industri rotan di Indonesia, khususnya
di Jawa telah menciptakan lapangan kerja
bagi lebih dari 400.000 orang yang terlibat
langsung sebagai pedagang, buruh pabrik
dan eksportir rotan. Di balik itu masih terdapat
jutaan orang lainnya yang bekerja sebagai
perotan di wilayah-wilayah produsen rotan,
terutama di Sulawesi Tengah.
Kegiatan pengusahaan rotan di
Indonesia merupakan satu rantai kegiatan
yang saling terkait dan tidak terpisahkan
antara satu mata rantai kegiatan pendukung
dengan mata rantai kegiatan pendukung
lainnya. Keterkaitan itu sudah terjadi mulai
dari kegiatan penyediaan bahan baku oleh
para pengumpul dan petani, kegiatan
para pedagang perantara dan industri

pengolahannya. Namun kelangsungan
pengusahaan rotan di Indonesia dalam
beberapa tahun terakhir ini sedang
menghadapi permasalahan serius yang
dapat mengancam kelangsungannya.
Kini, sudah mulai banyak petani
dan pengumpul yang beralih ke bidang
usaha lain karena rendahnya insentif yang
diperoleh dari aktifitas merotan. Kondisi
yang lebih buruk lagi bisa saja terjadi, yaitu
menurunnya daya saing industri rotan
Indonesia di pasar internasional. Kalau
hal itu benar-benar terjadi maka industri
pengolahan rotan di tanah air akan hancur
dan akan banyak tenaga kerja yang selama ini
menggantungkan hidupnya pada kegiatan
pengusahaan rotan akan kehilangan mata
pencahariannya.
Karena itu, atas prakarsa dan bantuan
pemerintah pusat c.q. Departemen
Perindustrian, Pemerintah Kota Palu pada
tanggal 5 Maret 2008 mendirikan Pusat
Pengembangan Industri Rotan Terpadu
(PPIRT) di Palu. Pertimbangannya adalah
untuk meningkatkan nilai tambah dari
industri pengolahan rotan di daerah
sumber bahan baku, mengolah semaksimal
mungkin bahan baku rotan di dalam negeri
sehingga ekspor rotan tidak dilakukan
dalam bentuk rotan asalan melainkan dalam
bentuk produk jadi rotan, memperluas/
menciptakan lapangan kerja dan lain-lain.
Kepala
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
(Perindagkop & UKM) Kota Palu, Drs. H.
Aminuddin Atjo, M.Si. mengatakan bagi
pemerintah Kota Palu sendiri, pendirian
PPIRT ditujukan untuk membantu
pemerintah daerah guna meningkatkan
efektivitas dan daya saing daerahnya dalam
rangka menstimulus perekonomian daerah
yang pada akhirnya akan berdampak positif
terhadap perekonomian nasional.
Sementara itu, dalam jangka panjang
tujuan dari pendirian PPIRT Kota Palu
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adalah menjadikan Kota Palu sebagai sentra
industri rotan dan pusat pengembangan
IKM berbasis klaster rotan di Indonesia.
Sedangkan tujuan jangka pendeknya
diantaranya sebagai pusat pengolahan
rotan dan pengembangan IKM mebel
rotan serta unit-unit pelaksana teknis
dalam wilayah Kota Palu; meningkatkan
keterampilan masyarakat dalam pengolahan
rotan; membuka lapangan pekerjaan baru
melalui pembentukan Kelompok Wira
Usaha Baru (WUB) melalui pendekatan
klaster industri rotan; meningkatkan
volume dan kualitas produk rotan di Kota
Palu; meningkatkan volume ekspor rotan
dari Sulawesi Tengah; pemanfaatan bahan
baku rotan secara bertahap berdasarkan
prinsip Sustainable Forest Management
(SMF); meningkatkan pemanfaatan
teknologi dalam upaya peningkatan daya
siang produk; terbentuknya pusat industri
dan perdagangan rotan di Kota Palu; dan
meningkatnya pendapatan masyarakat
Kota Palu.
Menurut Aminuddin, PPIRT Kota Palu
saat ini terdiri dari sentra industri rotan
yang di dalamnya terdapat 20 perajin
rotan; sejumlah Unit Pelayanan Teknis
(UPT), Koperasi Industri Kerajinan Rotan
(Kopinkra); Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil
(Pinbuk); dan Kriya Rotan (satu-satunya di
Indonesia). UPT memiliki fungsi utama untuk
pengembangan desain, pengembangan
SDM (pelatihan untuk petani sampai
perajin), menetapkan standar kualitas
produk, melayani sentra-sentra industri
untuk pengadaan bahan baku.
PPIRT kini memiliki dua unit pabrik
pengolahan rotan, yaitu satu unit pabrik
yang mengolah rotan hingga menjadi
produk jadi dan satu unit pabrik yang
mengolah bahan baku rotan menjadi rotan
setengah jadi. Produk rotan setengah jadi
yang diproduksi PPIRT digunakan untuk
memenuhi kebutuhan para perajin rotan
di Sulawesi Tengah. Sebagian produk rotan
setengah jadi lainnya dalam jumlah yang
lebih sedikir dipasok kepada para perajin di
sentra industri rotan di sekitar PPIRT.
Dukungan penuh pemerintah pusat
melalui
Departemen
Perindustrian
dirasakan sangat membantu dalam
pendirian PPIRT dan SMKN 5 Palu. Dalam
kaitan tersebut Departemen Perindustrian
telah memberikan bantuan berupa satu unit
bangunan workshop berikut peralatannya

Bahan baku rotan

bagi SMKN 5 Paluserta dua bangunan
kelas dan seluruh peralatan sekolah yang
dilengkapi dengan perangkat komputer
dan berbagai peralatan lainnya. Sementara
itu, bantuan Departemen Perindustrian
bagi PPIRT berupa mesin dan peralatan
pengolahan rotan serta peralatan untuk
diklat di UPT PPIRT.
Secara organisatoris PPIRT dipimpin oleh
seorang ketua yang bertugas mengelola
PPIRT dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas Perindagkop & UKM Kota Palu.
Dalam kegiatan sehari-harinya Ketua PPIRT
dibantu oleh konsultan ahli dan Administrasi
Umum. Ketua PPIRT membawahi tiga
UPT (UPT Produksi, UPT Desain dan R&D,
serta UPT untuk pelayanan dan diklat);
Kopinkra (untuk pemasaran rotan olahan
dan untuk pengadaan bahan baku rotan/
bahan penolong bagi para perajin rotan);
Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk)
Rotan (untuk pengembangan usaha Barang
Setengah Jadi rotan dan untuk usaha Barang
Jadi rotan) dan Kriya Rotan.
Tenaga kerja yang terlibat di PPIRT
Palu saat ini sebanyak 45 orang yang
terkonsentrasi pada dua kegiatan utama,
yaitu pada pengolahan rotan menjadi
barang setengah jadi sebanyak 30 orang
dan pada pengolahan rotan menjadi produk
jadi sebanyak 15 orang.
Selain itu, lanjut Aminuddin, di sekitar
kompleks PPIRT juga terdapat Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri 5 Kota Palu yang
di dalamnya terdapat jurusan Kriya Rotan

(satu-satunya di Indonesia). SMKN 5 Palu
yang berdiri sejak tahun 2006 kini sudah
meloloskan lulusan sebanyak 140 orang,
terdiri dari lulusan Angkatan I sebanyak
25 orang, lulusan Angkatan II sebanyak 43
orang dan lulusan Angkatan III sebanyak
72 orang.
Animo
masyarakat
untuk
menyekolahkan anaknya di SMKN 5 terus
memperlihatkan kenaikan dari tahun
ke tahun. Mereka berasal dari berbagai
kalangan di masyarakat mulai dari petani,
buruh, pegawai negeri, pedagang, karyawan
swasta dan lain-lain.
Setiap tahun Pemerintah Daerah Kota
Palu selalu menyediakan beasiswa bagi para
pelajar di kota tersebut untuk melanjutkan
studinya ke SMKN 5. Dengan 10 instruktur
berpengalaman yang sebagian besar
didatangkan dari Jawa dan digaji penuh
sebagai tenaga kontrak oleh Pemda Kota
Palu, SMKN 5 Palu mampu menciptakan
tenaga kerja yang siap terjun ke dunia kerja
maupun siap untuk melakukan wirausaha/
wiraswasta. Saat ini di SMKN 5 Palu terdapat
tiga jurusan, yaitu Jurusan Kriya Kayu, Jurusan
Kriya Tekstil dan Jurusan Kriya Rotan.
Selain memberikan beasiswa, Pemda
Kota Palu juga membiayai kebutuhan
bahan baku rotan untuk kegiatan praktek
para siswa di SMKN 5 Palu. Setiap bulannya
tidak kurang dari 1,5 ton bahan baku rotan
dipergunakan dalam kegiatan praktek oleh
para siswa SMKN 5 Palu. mi
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Teknologi

ATT
Mesin Pengolah
Hasil Pertanian

K

omoditi pertanian umumnya
dikenal sebagai produk yang
tidak tahan lama. Agar komoditi
pertanian dapat disimpan dalam
jangka waktu yang cukup lama maka
komoditi tersebut harus diberi perlakuan
tertentu seperti dikeringkan sampai kadar
airnya mencapai tingkat tertentu atau diolah
menjadi produk olahan tertentu. Selain
menjadi tahan disimpan, komoditi pertanian
yang sudah diolah umumnya memiliki
harga yang lebih tinggi dibanding komoditi
pertanian yang belum diolah. Karena,
disitulah letak nilai tambahnya sehingga nilai
jualnya menjadi lebih tinggi.
Tentu saja untuk mengolah komoditi
pertanian diperlukan mesin-mesin dan
peralatan yang sesuai dan handal. Mesinmesin dan peralatan dimaksud tidak
perlu
mesin/peralatan
berteknologi
canggih, karena selain harganya mahal
pengoperasiannya pun membutuhkan
operator khusus yang telah dididik atau
dilatih untuk mengoperasikannya. Mesin/
peralatan itu bisa saja berupa mesin/
peralatan dengan teknologi yang relatif
sederhana namun efektivitas kerjanya
cukup tinggi. Apalagi kalau mesin-mesin
dan peralatan itu merupakan produk buatan
dalam negeri yang harganya lebih murah
namun kualitasnya lebih baik, maka paslah
sudah semuanya.
Mesin dengan teknologi tepat guna
memang sangat dibutuhkan para petani
di berbagai pelosok daerah di tanah air,
khususnya di pedesaan. Sebab, kegiatan
pertanian umumnya memang berada di
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wilayah
pede saan.
Karena
itu,
penyediaan
berbagai
mesin/
peralatan pengolahan
h a s i l
panen harus mampu menjangkau
daerah-daerah pelosok pedesaan. Apalagi
untuk komoditi-komoditi pertanian yang
mudah rusak maka penanganan pasca
panen biasanya perlu dilakukan segera
setelah komoditi tersebut dipanen dari lahan
pertanian.
Pengolahan komoditi pertanian juga
sering kali sangat penting bagi para petani
pada saat panen tiba. Sebab, biasanya pada
saat panen raya harga berbagai komoditi
pertanian selalu merosot. Hal itu sesuai
dengan hukum mekanisme pasar, khususnya
menyangkut kekuatan pasokan (supply) dan
permintaan (demand). Pada saat musim

p a n e n
raya pasokan
produk
pertanian
sudah pasti mengalami
kenaikan
sedangkan
permintaannya relatif tetap.
Kondisi tersebut seringkali
mengakibatkan petani tidak
berdaya dan hanya pasrah
terhadap mekanisme pasar yang
terjadi. Petani tidak memiliki pilihan
lain kecuali menjual hasil panennya
walaupun dengan harga yang sangat
murah. Padahal untuk menghasilkan panen
yang baik itu diperlukan biaya produksi yang
tidak sedikit.
Dalam kondisi tersebut, tentu kehadiran
mesin/peralatan pengolah hasil pertanian
akan sangat membantu petani. Hal itu pula
yang menjadi perhatian M. Sauki, seorang
pengusaha industri mesin pengolah
hasil pertanian dari Bekasi. Sauki merasa
terpanggil untuk memproduksi mesinmesin pengolah hasil pertanian agar dapat
membantu petani meningkatkan nilai
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tambah hasil pertaniannya sekaligus dapat
mengatasi dampak negatif dari mekanisme
pasar. Karena itu, Sauki yang semula bekerja
sebagai karyawan di sebuah perusahaan
konstruksi, sejak tahun 1999 menceburkan
dirinya secara total menggeluti industri
pembuatan mesin teknologi tepat guna.
Selama dua tahun (sejak tahun 1997)
Sauki merintis usaha barunya itu dan pada
tahun 1999 secara resmi berdiri PT Agro Tunas
Teknik (ATT). Sauki betul-betul membangun
dari bawah perusahaannya yang bergerak
dalam industri manufaktur mesin-mesin
teknologi tepat guna untuk pengolahan
komoditi pertanian itu. Walaupun pada
tahap-tahap awal, perusahaan itu sempat
tersendat-sendat, namun Sauki tetap
berusaha mengembangkan perusahaannya
itu.
Berbagai mesin teknologi tepat guna
pun berhasil dikembangkan PT ATT hingga
produk mesinnya kini sudah mulai banyak
dikenal orang, baik kalangan petani
maupun kalangan pengusaha yang ingin
bergerak di industri pengolahan komoditi
petanian. Hingga saat ini Sauki telah berhasil

merancang dan memproduksi ratusan jenis
mesin teknologi tepat guna, mulai dari mesin
yang digerakkan secara manual sampai
mesin yang digerakkan secara otomatis
dengan penggerak mesin listrik yang
dilengkapi dengan panel kontrol. Kendati
demikian, PT ATT kini lebih banyak (95%)
memproduksi mesin-mesin yang digerakkan
secara otomatis (mesin otomasi), sedangkan
kegiatan produksi mesin yang digerakkan
secara manual hanya tinggal 5%.
Beberapa jenis mesin teknologi tepat
guna hasil rancangan PT ATT diantaranya
mesin penghancur sampah organik (jerami,
sisa tumbuhan, kotoran ternak dan lain-lain),
mesin crusher plastik, granulator (pembuat
granul pupuk kompos), chopper, chopper
slicer, pencetak pellet, mesin pengiris serba
guna, super slicer, pengiris manual, mesin
penepung, hummer mill, mensin pengayak/
vibrator, separator, mixer, vacuum evaporator,
centrifuge, berbagai jenis mesin pengepres,
mesin penyaring (filter), mesin sterilisasi,
mesin penggilingan padi, berbagai jenis
mesin pengering, mesin penyanggrai, mesin
oven dan lain-lain.
Walaupun
Sauki
telah
berhasil
merancang ratusan mesin pengolah hasil
pertanian teknologi tepat guna, namun
hanya sekitar 20-an jenis mesin yang
kini banyak laku di pasaran. Selebihnya
merupakan mesin-mesin pesanan khusus
dari kalangan pelanggan. Produkproduk mesin pengolah hasil
pertanian teknologi tepat
guna hasil rancangan
Sauki dipasarkan ke
seluruh pelosok Indonesia
dengan
menggunakan
merek sendiri, yaitu ATT.
Kini PT ATT memiliki
karyawan
tetap
sebanyak 30 orang.
Dengan dukungan para
karyawan sebanyak itu, PT
ATT mampu memproduksi
mesin-mesin
teknologi
tepat
guna
rata-rata
sebanyak 200 unit per
bulan. Namun demikian,
jika pesanan pembuatan
mesin sedang banyak,
Sauki
biasanya
tidak
hanya
memanfaatkan
fasilitas produksi PT ATT namun juga
memanfaatkan fasilitas-fasilitas produksi

serupa di perusahaan milik mitranya dengan
tetap mendapat kawalan teknologi dan
pengawasan mutu dari PT ATT.
Mesin-mesin teknologi tepat guna untuk
pengolahan hasil pertanian buatan PT ATT
umumnya memiliki kandungan lokal (local
content) sekitar 80%. Hanya sekitar 20% dari
komponennya yang masih harus diimpor dari
luar negeri. Berbagai komponen khususnya
material baja dan sejumlah komponen
lainnya dapat diperoleh dari dalam negeri
sendiri. Beberapa komponen tertentu
yang masih harus diimpor dari luar negeri
diantaranya panel kontrol dan berbagai
komponen di dalamnya, campuran logam
khusus untuk pembuatan bilah-bilah pisau
pemotong (blade) dan berbagai komponen
elektrik dan motor listrik.
Mesin-mesin ATT dijual dengan harga
yang bervariasi tergantung ukuran/dimensi,
manfaat/kegunaan, kecanggihan teknologi
dan lain-lain, yaitu mulai dari ratusan ribu
rupiah (untuk mesin manual sederhana)
sampai ratusan juta rupiah (untuk mesin
berteknologi canggih dengan kapasitas
yang cukup besar). mi
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Teknologi

Turbin Listrik
Mikro Hidro
Made in Cihanjuang

K

emampuan produksi di dalam
negeri kini telah mencapai tingkat
yang cukup membanggakan.
Berbagai jenis barang dan jasa
yang sebelumnya belum dapat diproduksi
di dalam negeri, kini sudah banyak tersedia
dan mudah diperoleh karena sudah
banyak perusahaan di dalam negeri yang
memproduksinya.
Layanan purna jual pun dapat dengan
mudah didapatkan para konsumen karena
barang tersebut memang diproduksi oleh
perusahaan yang melakukan kegiatan
produksinya di Indonesia. Dari sisi harga pun,
tentu saja produk tersebut mampu bersaing
dengan produk sejenis dari luar negeri karena
kandungan lokal (local content) dari produk

tersebut cukup tinggi terutama jika dilihat
dari faktor tenaga kerja, rancang bangun
dan dari segi komponen. Itulah sekelumit
kelebihan/keunggulan apabila konsumen
menggunakan produksi dalam negeri.
Namun demikian, masih banyak
konsumen di dalam negeri, apakah itu
konsumen
perseorangan,
konsumen
korporat maupun konsumen dari kalangan
instansi pemerintah, yang hingga kini masih
enggan menggunakan produk buatan dalam
negeri. Padahal kalau melihat berbagai
keunggulan di atas, secara hitungan di atas
kertas dan pertimbangan logis seharusnya
para konsumen itu dengan senang hati
mau menggunakan produksi dalam negeri.
Sebab, semua alasan itu merupakan alasan

Salah satu produk anak negeri yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Pembangkit
Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) disesuaikan dengan kondisi alam di lokasi setempat.
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logis yang belum mempertimbangkan
alasan nasionalisme berupa kebanggaan
menggunakan produk dalam negeri seperti
dilakukan bangsa Jepang dan Korea yang
sangat fanatik terhadap produk buatan
negeri mereka sendiri.
Tentu saja berbagai motif dan alasan
selalu diungkapkan mereka-mereka yang
enggan menggunakan produksi dalam
negeri untuk mendukung sikap mereka yang
tidak mau menggunakan produksi dalam
negeri. Mulai dari alasan klasik mengenai
kualitas barang, harga, kontinuitas pasokan,
layanan purna jual hingga alasan yang
mengada-ada seperti kebanggan yang
berlebihan apabila menggunakan produk
impor. Mereka merasa tampak lebih ‘keren’
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apabila menggunakan produk impor.
Karena itu, pemerintah pun terpaksa
harus menjalankan program peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri (P3DN)
dan melakukan kampanye ‘Aku Cinta
Indonesia’ untuk mendorong penggunaan
barang dan jasa buatan dalam negeri oleh
para konsumen di negeri sendiri.
Dalam soal penggunaan produksi
dalam negeri ini tampaknya kita perlu
belajar dari pengalaman Eddy Permadi
dengan CV Cihanjuang Inti Teknik (CIT)-nya
di desa Cihanjuang, Cimahi, Bandung, Jawa
Barat. Sebab, di bawah pimpinan Eddy,
CV CIT berhasil memenuhi sebagian besar
kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro
Hidro (PLTMH) dari berbagai pelosok daerah
di tanah air yang disesuaikan dengan kondisi
alam di lokasi setempat.
Kini, CV CIT mampu memproduksi
peralatan PLTMH termasuk peralatan turbin
listrik, alat kontrol (panel) listrik sampai
generatornya dengan memanfaatkan
sebanyak mungkin komponen lokal.
Dengan upaya untuk sebesar mungkin
memanfaatkan komponen lokal itu, Eddy
berhasil memperoleh Tingkat Kandungan
Dalam Negeri (TKDN) untuk produk peralatan
PLTMH-nya hingga mencapai hampir 100%.
Di dalam negeri sendiri selama tahun
2007 Eddy bersama CV CIT-nya telah berhasil
memasok turbin untuk PLTMH di lebih dari
200 lokasi di berbagai daerah di tanah air,
mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam
sampai tanah Papua. Sebagian dari PLTMH
itu bahkan dibangun sendiri oleh CV CIT
mulai dari konstruksi sipilnya, perlengkapan
elektromekaniknya, transmisi dan distribusi
kepada masyarakat sekitar hingga instalasi
ke rumah-rumah masyarakat.
Tidak hanya itu, produk peralatan PLTMH
yang dihasilkan Eddy Permadi pun memiliki
daya saing yang sangat tinggi, baik dilihat dari
segi kualitas maupun harga. Hal itu terbukti
dengan banyaknya pesanan pembuatan
turbin PLTMH, tidak hanya dari dalam negeri
sendiri tetapi juga dari berbagai negara di
dunia.
Yang lebih membanggakan lagi adalah
bahwa para buyer asing turbin PLTMH CV CIT
tidak hanya berasal dari negara berkembang
seperti Tajikistan dan negara-negara di benua
Afrika, tetapi justru kebanyakan pembelinya
datang dari negara-negara maju di Eropa
seperti Swiss, Jerman dan Rusia. Sudah tiga
tahun belakangan ini CV CIT mengekspor

turbin listrik PLTMH buatannya ke negaranegara tersebut.
Desain produk turbin listrik PLTMH
produksi CV CIT kini sudah dipatenkan di
Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen
Hukum dan HAM dengan menggunakan
merek yang diambil dari nama lokal sebuah
tanaman, yaitu ‘Hanjuang’. Merek Hanjuang
itu sendiri mirip dengan nama desa yang
sekaligus menjadi nama jalan dimana
lokasi bengkel kerja CV CIT berada, yaitu
Cihanjuang.
Eddy yang lulusan Politeknik Mekanik
Swiss di Bandung pada tahun 1980 dan
pernah mengenyam pendidikan lanjutan
di Swiss dan Jerman, mulai merintis industri
mesin produksi, pupuk dan pengecoran
logam sejak tahun 1998. Eddy yang sempat
mempelajari teknologi pembuatan turbin di
Luzen, Swiss (melalui program alih teknologi
dari ENTEC dalam rangka kerjasama Ditjen
Listrik dan Pengembangan Energi dengan
GTZ), pertama kali mencoba membuat
prototipe turbin listrik PLTMH sekitar tahun
1998. Setelah diuji di laboratorium ENTEC
di Swiss, ternyata prototipe turbin listrik
buatan Eddy memiliki kinerja yang sangat
tinggi dengan tingkat efisiensi yang jauh
melampaui efisiensi turbin lainnya. Sejak
itulah Eddy merasa percaya diri dan bertekad
untuk memfokuskan diri dalam membuat
turbin listrik untuk PLTMH.
Menurut Eddy, tenaga listrik mikro hidro
merupakan salah satu sumber energi baru
dan terbarukan yang memiliki potensi yang
sangat besar untuk dikembangkan di tanah
air. Sebab, Indonesia dengan wilayah yang
cukup luas banyak memiliki aliran air sungai
yang sangat potensial untuk membangkitkan
tenaga listrik. Sementara itu, dari sekitar 220
juta rakyat Indonesia dewasa ini, sekitar 100
juta penduduk diantaranya masih belum
mendapatkan fasilitas aliran listrik dari PLN.
Dengan melihat potensi sumber daya
alam yang belum termanfaatkan secara
optimal itulah, Eddy kemudian merintis usaha
yang bergerak dalam industri pembuatan
turbin PLTMH. Bagi Eddy, setiap gerakan
air dari tempat yang lebih tinggi menuju
tempat yang lebih rendah menyimpan
energi potensial yang dapat diubah menjadi
energi listrik. Namun dalam hal ini Eddy
lebih memfokuskan diri untuk memproduksi
turbin listrik untuk PLTMH mengingat PLTMH
sangat cocok untuk masyarakat yang berada
di pelosok tanah air dengan memanfaatkan

aliran air sungai yang tidak begitu besar.
Kapasitas
pembangkitan
listrik
PLTMH pun tidak sebesar kapasitas
pembangkitan Pembangkit Listrik Tenaga
Air (PLTA) milik PT PLN. Daya listrik yang
mampu dihasilkan oleh pembangkit listrik
tenaga air yang dikategorikan sebagai
PLTMH biasanya berkisar antara 100 Watt
sampai 200.000 Watt (200 KWatt). Namun
demikian, masuknya aliran listrik PLTMH
ke pelosok pedesaan membawa dampak
yang sangat besar bagi masyarakat di
pedesaan. Sebab, masuknya listrik PLTMH
ke pelosok pedesaan sudah terbukti mampu
membangkitkan perekonomian rakyat
seperti berkembangnya industri tekstil
(bordir) rumahan di Tasikmalaya, industri
makanan (kripik nangka) dan industri
minuman (bandrek) di Bandung.
Walaupun CV CIT kini lebih memfokuskan
diri untuk memproduksi turbin untuk PLTMH
dengan kapasitas pembangkitan sampai
200 KW, namun CV CIT sebetulnya mampu
memproduksi turbin listrik dengan kapasitas
pembangkitan yang lebih besar, atau untuk
pembangkit listrik tenaga mini hidro. Sebab,
CV CIT pernah memproduksi turbin yang
mampu membangkitkan listrik sebesar 2 X
260 KW untuk memenuhi pesanan pembeli
dari Tajikistan.
Ada empat jenis tipe turbin listrik yang
diproduksi CV CIT saat ini, yaitu turbin tipe
Propeller Tubular, Turbin Tipe Celup Propeller,
turbin tipe Cross Flow dan turbin tipe Open
Flume. Turbin tipe Propeller Tubular biasanya
digunakan untuk membangkitkan listrik
dari aliran air yang memiliki perbedaan
ketinggian (head) sekitar 14 meter dan
mampu membangkitkan listrik sebesar 70
KW, sedangkan tipe turbin Celup Propeller
merupakan turbin relatif kecil untuk aliran air
yang memiliki perbedaan ketinggian sekitar
3 meter. Tipe turbin Celup Propeller ini
mudah dipindah-pindahkan dan memiliki
kapasitas pembangkitan sebesar 100 watt.
Turbin tipe Cross Flow biasanya
digunakan untuk membangkitkan energi
listrik dari aliran air yang memiliki perbedaan
ketinggian 8 meter sampai 30 meter dan
mampu membangkitkan listrik hingga 52,5
Kw. Sementara itu, turbin tipe Open Flume
biasanya digunakan untuk aliran air yang
memiliki perbedaan ketinggian kurang 1
meter sampai 6 meter dengan kemampuan
membangkitkan listrik sampai 24 KW. mi
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Sekar Jati Batik

Manfaatkan Bahan Pewarna Alami

I

ndustri kerajinan batik merupakan
salah satu industri kreatif yang memiliki
sejarah yang cukup panjang di tanah air.
Walaupun tidak diketahui secara pasti
awal mula pengembangannya, namun
industri kerajinan batik diyakini merupakan
bagian dari peninggalan budaya yang
diwariskan secara turun temurun dari nenek
moyang bangsa Indonesia.
Walaupun eksistensinya di dalam budaya
Indonesia sudah cukup lama, kerajinan
batik ternyata dapat tetap bertahan selama
berabad-abad hingga saat ini. Peminat
dan penggemar kerajinan kain batik pun
terus bertambah, tidak hanya di kalangan
masyarakat bangsa Indonesia saja melainkan
mampu menembus batas-batas negara dan
budaya di dunia.
Bahkan kini di jaman modern trend
penggunaan batik semakin meluas, tidak
hanya di kalangan generasi tua, tetapi kini
telah merambah ke kalangan generasi muda.
Banyak kalangan muda yang kini menyukai
pakaian batik untuk digunakan tidak hanya
sebagai pakaian untuk acara resmi tetapi

Bahan baku warna alam yang digunakan oleh Sekar Jati Batik

Batik Sekar Jati yang menggunakan bahan baku warna
alam
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juga sebagai pakaian untuk acara santai.
Mengingat sejarahnya yang cukup
panjang di tanah air, industri kerajinan
batik pun telah berkembang cukup lama di
berbagai daerah di Indonesia. Hampir setiap
daerah provinsi di Indonesia memiliki pusatpusat pengembangan industri kerajinan
batik. Bahkan, ada satu provinsi yang
memiliki beberapa pusat pengembangan
industri kerajinan batik seperti misalnya
provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur
dan DI Yogyakarta.

Dengan
berkembangnya
pusatpusat industri kerajinan batik itu maka
berkembang pula desain-desain motif
batik yang khas dari masing-masing daerah
tersebut. Berkembangnya desain-desain
motif tersebut telah memperkaya khazanah
batik Indonesia selama ini sehingga kalangan
pecinta batik di dunia mengenal Indonesia
sebagai gudangnya karya seni kerajinan
batik.
Jawa Timur sudah sejak lama dikenal
sebagai salah satu provinsi yang memiliki

Profil
banyak sentra pengembangan batik. Salah
satu wilayah sentra industri kerajinan batik
di Jawa Timur yang kini mulai banyak
dikenal masyarakat pecinta batik adalah
Kabupaten Jombang. Kalangan perajin batik
di Jombang kini terdorong kembali untuk
membangkitkan industri kerajinan batik
bersamaan dengan makin tingginya minat
masyarakat untuk membeli dan memiliki
kain batik.
Salah satu perajin kain batik di wilayah

Jombang itu adalah Ririn Asih Pindari,
pemilik dan pengelola industri kerajinan
Batik Sekar Jati. Dalam menjalankan usaha
batiknya, Ririn yang lulusan Fakultas Ekonomi
Universitas Widyagama, Malang tahun 1995
ini lebih cenderung untuk mempertahankan
cara-cara dan proses produksi yang
ramah lingkungan, khususnya dalam
proses pewarnaan. Karena itu, Ririn lebih
menonjolkan penggunaan bahan pewarna
alami untuk produk kain batiknya.
Ririn mengaku lebih memilih bahan

pewarna alami karena tiga alasan
utama, yaitu pewarna alam lebih teduh,
ketersediaannya sangat melimpah di alam
dan penggunaannya tentu saja lebih ramah
lingkungan dibandingkan dengan bahan
pewarna kimiawi. Para perajin batik di
daerah tidak pernah mengalami kesulitan
mendapatkan bahan-bahan pewarna alami.
Di Solo, misalnya, berbagai bahan pewarna
alami dapat dengan mudah ditemukan
di pasar Klewer karena di sana banyak
pedagang yang menjual berbagai jenis
bahan pewarna alami seperti berbagai jenis
bahan dari kayu-kayuan dari Kalimantan
seperti kayu Tingi, Tegeran, Jambal dan
Mahoni. Sebagian bahan pewarna alami
untuk kain batik juga dijual di tukang jamujamuan seperti jolawe karena bahan tersebut
juga digunakan untuk membuat jamu.
Biasanya bahan kain batik yang sudah
siap untuk diwarnai (sebelum dibatik)
biasanya mendapat perlakuan awal berupa
proses mordanting untuk memperkuat
penyerapan warna ke dalam kain. Caranya
dengan direbus selama sekitar dua jam,
kemudian direndam selama semalaman.
Proses selanjutnya adalah dicuci, dikeringkan
dan baru kemudian dibatik.
Pewarna alam, walaupun bisa luntur,
tapi tidak akan melunturi kain yang lain.
Kain dengan pewarna alam tidak akan
pudar seperti pewarna kimia. Namun
waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan
kain batik dengan menggunakan bahan
pewarna alam biasanya lebih lama. Karena,
pewarnaan dengan bahan pewarna alam
membutuhkan banyak proses pencelupan.
Kalau pewarna kimia cukup dua kali celup,
sedangkan untuk pewarna alam bisa sampai
10 kali celup.
Berbagai bahan pewarna alam pun
dapat digunakan untuk mendapatkan
warna-warna tertentu. Misalnya, untuk
warna biru biasanya dipakai daun indigo,
untuk warna merah biasanya dipakai kayu
secang dan kulit kayu tingi. Ciri khas warna
alam umumnya lebih teduh, lembut dan
lebih ramah lingkungan.
Kendati demikian, Ririn mengakui bahwa
variasi warna yang dihasilkan oleh bahan
pewarna alam memang kurang begitu
banyak, artinya tidak sebanyak variasi warna
yang bisa dihasilkan oleh bahan pewarna
kimia. Namun demikian, bagi para perajin
kain batik yang kreatif hal itu sebetulnya bisa
diatasi dengan melakukan kombinasi dari

Hasil karya Sekar Jati Batik

berbagai warna yang ada.
Sekar Jati Batik yang kini dikelola Ririn,
berdiri pada tahun 1998. Awalnya orang
tua Ririn menggarap usaha kerajinan kain
dengan motif jumputan. Sejak remaja Ririn
sudah membantu ibunya dalam mengelola
usaha kerajinan kain jumputan itu. Ririn pula
yang mewakili ibunya mengikuti berbagai
pelatihan penggunaan zat warna alami
dan pembuatan motif di Balai Besar Batik
Yogyakarta. Setelah sempat menggunakan
bahan pewarna kimia selama beberapa
tahun, Sekar Jati Batik akhirnya lebih
memfokuskan diri dalam penggunaan
bahan pewarna alami dan kini bahan
pewarna alami menjadi salah satu ciri khas
dari Sekar Jati Batik.
Ririn mulai mengambil alih usaha
kerajinan batik yang dirintis ibunya itu
pada tahun 2007, ketika suatu waktu pada
tahun 2007 ibu Ririn jatuh sakit. Sejak itu
kendali usaha Sekar Jati Batik sepenuhnya
berada di tangan Ririn. Ririn pulalah yang
kini memasarkan produk kain batiknya ke
berbagai daerah dengan mengikuti pameran
di berbagai kota seperti Jakarta, Surabaya,
Medan, Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin,
Mataram dan lain-lain.
Walaupun sampai saat ini Ririn belum
melakukan ekspor secara langsung namun
sejumlah pembeli yang datang ke galerinya
di Jombang mengaku membeli batik Sekar
Jati untuk dibawa atau dijual kembali kepada
pembeli di luar negeri.
Kini Ririn mempekerjakan 25 orang
karyawan termasuk dua orang desainer yang
direkrut oleh Ririn sendiri. Dengan jumlah
karyawan sebanyak itu, Ririn dengan Sekar
Jati Batiknya kini memproduksi rata-rata 50
potong batik tulis dan 200 potong batik cap
setiap bulannya. mi

No. 2 - 2009 • Media Industri • 49

Profil

Stock Girl

Merambah
Dunia dengan
Produk Patung
Manekin

A

pabila kita berjalan-jalan ke
mall dan pusat perbelanjaan,
maka seringkali etalase tempat
penjualan pakaian di lokasi-lokasi
tersebut menampilkan boneka atau patung
manusia yang digunakan untuk memajang
contoh pakaian. Itulah yang dinamakan
dengan patung manekin. Namun patung
manekin itu sendiri tidak hanya untuk
memajang contoh pakaian, tetapi yang lebih
penting lagi adalah untuk membuat desain
pakaian. Justru pembuatan patung manekin
itu pada awalnya ditujukan untuk membuat
desain atau pola pakaian bagi para tukang
jahit sekaligus juga untuk membantu para
pemula yang ingin belajar membuat desain
atau pola pakaian.
Karena itu, selain harus mengikuti
kaidah-kaidah ilmu perancangan (desain),
proses pembuatan manekin haruslah
mengikuti ilmu bentuk atau morfologi dan
anatomi tubuh manusia serta ilmu dasar
mengenai pembuatan patung. Perpaduan
dari penerapan ilmu-ilmu tersebut akan
menghasilkan produk manekin yang sesuai
dengan tubuh manusia, atau setidaknya
mendekati bentuk alami tubuh manusia.
Semakin baik kualitas manekin yang
dipergunakan untuk pembuatan pola/desain
pakaian, maka semakin baik pula kualitas
pakaian yang dihasilkan. Karena, pakaian itu
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Produk Stock Girl buatan Heru telah dieskpor ke berbagai negara seperti Amerika Serikat,
Australia, dan berbagai negara Eropa seperti Perancis, Inggris, Belanda, Jerman dan lain-lain.

akan sesuai dengan bentuk tubuh manusia
sehingga dalam penggunaannya akan terasa
lebih nyaman dan lebih indah.
Filosofi itulah yang selama ini diterapkan
F.X. Heru, pemilik dan pengelola Stock
Girl, sebuah perusahaan di Surabaya
yang
mengkhususkan
diri
dalam
pembuatan patung manekin. Dengan
selalu mengutamakan kualitas produk

yang dihasilkannya, Stock Girl kini mampu
mengekspor produk patung manekinnya
ke pasar mancanegara. Pesanan patung
manekin dari berbagai negara pun terus
mengalir.
Heru pertama kali mendirikan Stock Girl
pada tahun 1994. Pada awalnya bergerak
dalam industri garmen, namun dalam
perjalanannya kegiatan usahanya bergeser
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ke pembuatan manekin karena Heru melihat
pasar produk manekin masih sangat terbuka
mengingat belum banyak perusahaan lain
yang menggarap bidang usaha itu.
“Manekin sebetulnya adalah patung
untuk proses pembuatan pakaian terutama
untuk keperluan fitting atau dripping, yaitu
proses pembuatan rancangan pakaian
yang disesuaikan dengan ukuran dan

enam orang dan pekerjaan pembuatan
manekin seluruhnya dikerjakan dengan
tangan (hand made). Dengan jumlah
tenaga kerja sebanyak itu, Stock Girl mampu
memproduksi rata-rata 20-30 unit perbulan.
Proses pembuatannya melalui tiga tahapan
utama, yaitu pengepresan, pengelasan, dan
penjahitan. Namun, semua proses dilakukan
secara teliti sehingga diperoleh manekin
yang sesuai dengan ukuran tubuh manusia.
Dalam pembuatannya menggunakan
sejumlah bahan tertentu yang sudah
menjadi standar internasional seperti bahan
dasar berupa Styrofoam, bahan pelapis
berpori seperti lakban yang berpori, bahan
spons tipis, kain linen, kain rami, kayu, dan
besi sebagai penopang (standing).
Produk Stock Girl kini telah dieskpor ke
berbagai negara seperti Amerika Serikat,
Australia, dan berbagai negara Eropa seperti
Perancis, Inggris, Belanda, Jerman dan lainlain.
Di industri garmen skala besar, selain
digunakan untuk pembuatan rancangan/
pola pakaian, patung manekin biasanya juga
digunakan sebagai alat untuk quality control
guna mengecek pola atau rancangan dari
pakaian yang dihasilkan industri atau pabrik

yang dipajang di etalase toko pakaian.
Karena, patung manekin etalase tidak
dibuat dengan memperhatikan anatomi
dan morfologi tubuh manusia secara detil.
Karena itu, manekin etalase tidak bisa
dipergunakan untuk membuat pola pakaian
karena baik bentuk maupun anatominya
tidak mengikuti bentuk dan anatomi tubuh
manusia secara terperinci.
Kini, Stock Girl banyak melayani
pesanan dari kalangan desainer mode/
pakaian, kalangan penjahit pakaian (tailor),
kalangan perusahaan industri garmen skala
perorangan, IKM, sekolah formal maupun
kursus menjahit, hingga perusahaan garmen
skala besar.
“Dasar pembuatan pakaian itu
sebetulnya adalah dari patung manekin.
Karena pembuatan pakaian pada dasarnya
menyangkut aspek kenyamanan konsumen
dalam memakai pakaian, aspek kesesuaian
pakaian bagi konsumen dan aspek estetika
dari pakaian itu. Manekin dapat membantu
si pembuat pakaian untuk membuat pakaian
yang enak dipakai oleh pemakai. Selain itu,
manekin juga dapat membantu si pembuat
pakaian untuk membuat pakaian yang jika
dipakai oleh pemakainya tampak indah dan

bentuk tubuh si calon pemakai pakaian
itu. Proses ini sebetulnya merupakan awal
dari pembuatan pakaian di mana untuk
mendapatkan ukuran yang pas dan sesuai
itu seharusnya dibuat patungnya dulu. Hasil
dari pengukuran dan penyesuaian dengan
patung kemudian dikembangkan menjadi
pola flat di atas kertas.
Stock Girl kini memiliki tenaga kerja

garmen tersebut. Dengan menggunakan
patung manekin maka kesalahan dalam
pembuatan pola pakaian dapat langsung
diketahui dengan mudah dan cepat. Karena
itu, produk pakaian yang ada kesalahan
dalam pembuatan polanya dapat segera
diubah untuk diperbaiki.
Heru mengaku produk patung manekin
buatannya berbeda dengan patung manekin

lebih cantik. Jadi, dengan bantuan manekin
si pembuat pakaian dapat mempercantik
pemakai pakaian itu, karena dapat menutupi
kekurangan anatomi tubuh seseorang,” kata
Heru.
Dari patung itu, lanjutnya, seorang
perancang pakaian, penjahit atau pengusaha
garmen dapat mengembangkan ide-ide
kreatifnya dalam pembuatan pakaian. mi
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Industri Hasil Tembakau
dan Peranannya dalam
Perekonomian Nasional
Wisnu Hendratmo

S

eakan tidak ada hentinya, hampir
setiap tahun industri hasil tembakau
(IHT) selalu menjadi bahan
polemik diantara para pemangku
kepentingan negeri ini, baik di antara
anggota masyarakat sendiri, maupun di
kalangan pengamat, instansi pemerintah
serta kalangan dunia usaha.
Hampir setiap tahun pula polemik
mengenai IHT ini selalu berulang. Sebagian
kalangan masyarakat meminta supaya
IHT dibatasi, sebagian kalangan lainnya
meminta agar IHT ditutup saja karena dapat
menimbulkan penyakit bagi masyarakat.
Namun, ada juga sebagian kalangan yang
tetap menginginkan agar IHT dipertahankan
bahkan dikembangkan karena selama ini IHT
telah menjadi salah satu industri penghela
perekonomian nasional.

Dalam hal ini, telah terjadi tarik-menarik
kepentingan antara kelompok pemangku
kepentingan yang menolak industri rokok
karena menilai bahwa rokok dapat meracuni
kesehatan masyarakat, dan kelompok
pemangku kepentingan yang mendukung
pengembangan industri rokok karena alasan
pertumbuhan ekonomi.
Di kalangan instansi pemerintah,
terdapat pandangan yang berbeda dalam
menanggapi masalah rokok. Sesuai dengan
tugas dan fungsinya Departemen Kesehatan
(Depkes) misalnya, menyatakan bahwa
untuk melindungi kesehatan masyarakat
khususnya generasi muda, konsumsi
tembakau (rokok) harus dikurangi. Selain itu,
Depkes juga mengusulkan agar pemerintah
menerapkan cukai hasil tembakau (rokok)
yang tinggi serta membatasi iklan, sponsor,

tempat-tempat merokok, dan peringatan
bahaya merokok pada kemasan dengan
ukuran yang lebih besar.
Departemen Keuangan (Depkeu) menilai
cukai dan pajak (PPN dan PPh) dari hasil
tembakau masih menjadi sumber potensial
penerimaan negara dan perlu dioptimalkan.
Karena itu, Depkeu selalu mentargetkan
penerimaan cukai rokok yang terus naik
setiap tahun.
Departemen Tenaga Kerja (Depnaker)
menilai IHT tetap dapat berperan dalam
meningkatkan penyerapan tenaga kerja
dan upah tenaga kerja dapat disesuaikan
dengan ketentuan Upah Minimum Regional
(UMR) dengan tetap memperhatikan hakhak tenaga kerja.
Departemen Pertanian (Deptan) menilai
IHT dapat menyerap semua produksi

Industri Hasil Tembakau menimbulkan kontroversi, disatu sisi merupakan salah satu industri yang banyak menyerap tenaga kerja dan menjadi sumber potensial
penerimaan negara, disisi lain industri ini dianggap dapat merusak kesehatan
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tembakau dan cengkeh yang dihasilkan dari
petani dengan harga yang memadai. Karena
itu, Deptan mendorong para pelaku usaha di
IHT untuk bermitra dengan petani tembakau
dan cengkeh.
Sementara
itu,
Departemen
Perindustrian sendiri menilai IHT dapat
tetap tumbuh dan menggerakkan industri
nasional serta meningkatkan nilai tambah.
IHT juga dinilai dapat tetap memberikan
kontribusi terhadap negara dalam bentuk
penerimaan cukai, pajak, devisa hasil ekspor,
dan lain-lain.
Dilihat dari sudut ekonomi, IHT di
tanah air selama ini memang mempunyai
peran penting dalam menggerakkan
ekonomi nasional, terutama di daerah
penghasil tembakau, cengkeh dan sentrasentra produksi rokok, antara lain dalam
menumbuhkan
industri/jasa
terkait,
penyediaan lapangan usaha, penyerapan
tenaga kerja, pendapatan negara dan
penerimaan devisa.
Penerimaan negara terutama dari cukai
dalam lima tahun terakhir memperlihatkan
peningkatan rata-rata 13,64% dari Rp 29
triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 49
triliun pada tahun 2008. Pada tahun 2009 ini
penerimaan negara dari cukai ditargetkan
sebesar Rp 54,4 triliun atau meningkat sekitar
11,02% dibandingkan dengan tahun 2008.
Sementara itu, penerimaan negara
berupa devisa hasil ekspor rokok dalam
lima tahun terakhir terus memperlihatkan
kenaikan rata-rata 24,0% dari US$ 157,61
juta pada tahun 2004 menjadi US$ 359,68
juta pada tahun 2008.
Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja,
baik langsung maupun tidak langsung,
pada tahun 2008 IHT mampu menyerap
tenaga kerja sebanyak 6,1 juta orang dengan
rincian petani tembakau 2 juta orang, petani
cengkeh 1,5 juta orang, tenaga kerja di
pabrik rokok 600 ribu orang, pengecer rokok/
pedagang asongan 1 juta orang, tenaga
kerja percetakan, periklanan, pengangkutan
dan jasa transportasi 1 juta orang.
Selain peranannya yang masih cukup
penting bagi perekonomian nasional, jumlah
industri rokok juga terus memperlihatkan
perkembangan yang cukup signifikan. Jika
pada tahun 2005 jumlah industri rokok di
tanah air mencapai 3.217 perusahaan, maka
pada tahun 2006 jumlah industri rokok
tercatat sebanyak 3.961 perusahaan atau
meningkat sekitar 23%. Pada tahun 2007
jumlah itu kembali meningkat menjadi
4.793 perusahaan (naik sekitar 21%) dan
pada tahun 2008 mengalami penurunan

menjadi 3.255 perusahaan sebagai akibat
dari dilaksanakan upaya pemerintah dalam
memberantas rokok ilegal.
Perusahaan-perusahaan yang tutup
pada tahun 2008 itu dipastikan merupakan
perusahaan yang selama ini menghasilkan
rokok ilegal. Hal itu dapat dilihat dari hasil
penerimaan cukai rokok yang pada tahun
2008 tetap mengalami peningkatan menjadi
Rp 49 triliun (dari Rp 43,54 triliun pada tahun
2007) walaupun jumlah perusahaan industri
rokoknya sendiri mengalami penurunan
sekitar 32,08% (dari 4.793 perusahaan pada
tahun 2007 menjadi 3.255 perusahaan pada
tahun 2008). Kendati banyak perusahaan
rokok yang tutup, produksi rokok pada
tahun 2008 tetap mengalami pertumbuhan
sekitar 3,89% dari 231 miliar batang pada
tahun 2007 menjadi 240 miliar batang pada
tahun 2008.
Produksi rokok di tanah air lebih banyak
dikuasai oleh industri skala besar walaupun
jumlahnya relatif sedikit. Sebagai contoh,
pada tahun 2007 di Indonesia terdapat
delapan perusahaan industri rokok skala
besar atau Golongan I (produksi di atas 2
miliar batang pertahun) dengan produksi
rokok sebanyak 173,37 miliar batang atau
menguasai sekitar 75,05% pangsa produksi
rokok nasional. Dilihat dari kontribusi

pembayaran cukai rokok pun, kelompok
industri rokok skala besar ini memberikan
kontribusi pembayaran cukai yang paling
besar, yaitu sebesar Rp 37,61 triliun atau
sekitar 86,38% dari total penerimaan cukai
rokok negara.
Industri rokok skala menengah atau
Golongan II (produksi antara 500 juta
sampai 2 miliar batang pertahun) berjumlah
15 perusahaan dengan realisasi produksi
pada tahun 2007 mencapai 23,59 miliar
batang (10,21% dari total produksi rokok
nasional) dan memberikan kontribusi
pembayaran cukai rokok kepada negara
sebesar Rp 3 triliun atau sekitar 6,84% dari
total penerimaan negara dari cukai rokok.
Sementara itu, industri rokok skala kecil
atau golongan III (produksi 0 sampai 500
juta batang pertahun) berjumlah 4.770
perusahaan dengan realisasi produksi pada
tahun 2007 sebanyak 34,05 miliar batang
atau sekitar 14,74% dari total produksi rokok
nasional dan memberikan kontribusi cukai
rokok sebesar Rp 2,95 triliun atau dengan
pangsa sebesar 6,77% terhadap penerimaan
negara dari cukai rokok pada tahun 2007.
Industri rokok saat ini sebagian besar tersebar
di Jawa Timur (70%), di Jawa Tengah dan DI
Yogyakarta (20%). Sisanya (10%) berada di
Jawa Barat dan Sumatera Utara.

Perkembangan Produksi Rokok dan Pendapatan Cukai
No.

Tahun

Produksi
(Miliar Batang)

Perkembangan
(%)

Pendapatan
Cukai (RP Triliun)

1.

2000

2.

2001

3.

Perkembangan
(%)

232

-

13.60

-

228

-1.72

18.00

32.35

2002

208

-8.77

23.10

28.33

4.

2003

200

-3.84

26.30

13.85

5.

2004

223

11.50

29.10

10.65

6.

2005

221

-0.45

33.00

13.40

7.

2006

218

-1.80

36.00

9.09

8.

2007

231

5.96

43.54

20.94

9.

2008

240

3.89

49.00

11.14

Sumber: Bea dan Cukai (Diolah)

Perkembangan Ekspor Rokok
No.

Tahun

Berat (ton)

%

Nilai (US$ juta)

%

1.

2004

30.330

-

157.61

-

2.

2005

40.04

32.01

201.56

27.89

3.

2006

44.36

10.80

224.49

11.37

4.

2007

52.09

17.42

295.72

31.73

5.

2008

60.91

18.41

359.67

24.83

Sumber: Depperin
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Perkembangan Ekspor Tembakau
No.

Tahun

Berat (ton)

%

Nilai (US$ juta)

%

1.

2004

23.24

-

54.68

-

2.

2005

23.07

-0.72

60.52

10.68

3.

2006

25.49

10.48

59.34

-1.95

4.

2007

22.14

-13.15

77.03

29.82

5.

2008

24.66

8.67

76.74

-1.81

Sumber: Depperin

Sehubungan
dengan
fakta-fakta
tersebut di atas dan mengingat pentingnya
peranan industri rokok dalam perekonomian
nasional, maka pemerintah memutuskan
untuk menempatkan Industri HasilTembakau
(IHT) sebagai salah satu industri prioritas
di dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM tahun 2004-2009) atau
dengan kata lain IHT merupakan salah satu
industri prioritas yang akan dikembangkan
ke depan. Keputusan pemerintah untuk
mengembangkan IHT itu tertuang di dalam
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 28 Tahun
2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
Namun, mengingat masih terdapatnya
sejumlah perbedaan pandangan di antara
instansi-instansi terkait dan stakeholder
industri rokok di tanah air, pemerintah
akhirnya memutuskan untuk ditetapkannya
Roadmap (peta jalan) IHT dan kebijakan
Cukai. Roadmap tersebut diperlukan
untuk mengakomodasikan perbedaan
kepentingan di antara para pemangku
kepentingan, untuk memberikan panduan
dalam pengambilan kebijakan, dan untuk
memberikan kepastian berusaha.
Berdasarkan Roadmap tersebut IHT
tetap akan dikembangkan ke depan dengan
memperhatikan berbagai pertimbangan,
yaitu pertimbangan aspek kesehatan,
pertumbuhan industri, penyerapan tenaga
kerja, penerimaan negara dan kesejahteraan
petani (dalam hal ini petani tembakau
dan cengkeh). Melalui Roadmap itu pula
diupayakan agar IHT nasional
memiliki daya saing tinggi, harga
produk sesuai dengan daya beli,
dibuat dari tembakau/cengkeh
berkualitas tinggi, produk rokok
memiliki kadar tar yang rendah,
persaingan pasar yang sehat dan
transparan.
Visi IHT sesuai Roadmap 20062020 adalah terciptanya industri
hasil tembakau yang berorientasi
pada aspek kesehatan masyarakat,
disamping penyerapan tenaga
kerja dan pendapatan negara.
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Melalui penerapan visi dan Roadmap IHT
itu pemerintah mengkoordinasikan seluruh
stakeholder IHT dalam mengembangkan
industri IHT dengan mensinkronkan
pemecahan berbagai masalah yang ada,
baik masalah di tingkat nasional maupun
di global. Beberapa masalah nasional
yang dihadapi IHT selama ini diantaranya
kebutuhan penyerapan tenaga kerja yang
cukup besar, kontribusi yang signifikan
kepada penerimaan negara, masalah
kesehatan masyarakat terutama pada usia
muda, pertumbuhan industri dan regulasi di
daerah. Sementara itu, permasalahan global
yang dihadapi di antaranya penerapan
traktat internasional FCTC, menjaga integritas
dan image pemerintah, membangun iklim
persaingan yang sehat dan memerangi
kemiskinan dan pengangguran.
Melalui Roadmap IHT 2006-2020
pemerintah mencoba mensinkronkan
pemecahan
berbagai
permasalahan
tersebut dengan menciptakan kepastian
arah kebijakan cukai, harmonisasi tujuan
jangka pendek dan jangka panjang,
perubahan kebijakan secara gradual dan
menempatkan tujuan kesehatan yang lebih
utama. Beberapa instrumen kebijakan yang
akan diterapkan melalui Roadmap IHT 20062020 itu di antaranya adalah membatasi
kadar nikotin, membatasi izin perusahaan
baru, menerapkan kebijakan cukai
sederhana, memperkuat struktur industri
dan kompetisi sehat serta menghilangkan
rokok illegal dan pita palsu. Tujuan dari

penerapan berbagai instrumen itu pada
dasarnya adalah mencapai masyarakat yang
sehat, menyediakan lapangan kerja dan
memberikan kontribusi penerimaan negara
secara pasti.
Melalui Roadmap IHT itu pemerintah
telah
menetapkan
tiga
periode
pengembangan industri berbasis tembakau
ke depan. Periode pertama adalah periode
tahun 2007-2010 dengan urutan prioritas
pada aspek keseimbangan tenaga kerja
dengan penerimaan negara dan kesehatan.
Periode kedua adalah periode tahun 20102015 dengan urutan prioritas pada aspek
penerimaan, kesehatan dan tenaga kerja.
Periode ketiga adalah periode tahun 20152020 dengan urutan prioritas pada aspek
kesehatan melebihi aspek tenaga kerja dan
penerimaan negara.
Roadmap IHT 2006-2020 dilaksanakan
dengan asumsi bahwa semua kebijakan
dilakukan dengan tetap menerapkan prinsip
pro-growth, pro-job, dan pro-poor serta
upaya yang konsisten dalam memberantas
rokok illegal. Melalui penerapan Roadmap
itu maka dalam jangka panjang industri
berbasis tembakau akan mengarah ke Prohealth.
Salah satu langkah kebijakan yang
diambil di dalam Roadmap IHT 2006-2020
adalah pembatasan produksi rokok. Dengan
langkah tersebut, maka total produksi rokok
yang pada tahun 2005 mencapai 221,15 miliar
batang lebih pada tahun tahun 2010 dibatasi
produksinya maksimal 240 miliar batang
yang terdiri dari 220,80 miliar batang rokok
kretek dan 19,2 miliar batang rokok putih.
Pada tahun 2015, pemerintah membatasi
produksi rokok menjadi maksimal 260,00
miliar batang yang terdiri dari 236,00 miliar
batang rokok kretek dan 23,40 miliar batang
rokok putih. Demikian juga pada tahun 2020
produksi rokok dibatasi maksimal 260,00
miliar batang yang terdiri dari 234,00 miliar
batang rokok kretek dan 26,00 miliar batang
rokok putih.
Semoga
strategi
pengembangan IHT ke depan itu
bisa berhasil mencapai sasaran
yang diinginkan seluruh pemangku
kepentingan di dalam negeri, yaitu
terciptanya masyarakat seutuhnya
yang sehat, sementara ketersediaan
lapangan kerja dan pertumbuhan
ekonomi nasional pun tetap terjaga
pada tingkat yang sangat kondusif
bagi masyarakat. mi
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