No. 03.2011

Industri
Tumbuh Lebih Tinggi

PengantarRedaksi

Tingkatkan daya saing di

Pasar Global

Bangkitnya
Industri Nasional
Berbicara tentang kebangkitan
industri nasional, tentu tidak
terlepas dari semangat dan
makna yang terkandung di
dalamnya, yaitu menjadi lebih
baik dari waktu ke waktu.

I

nti dari pada perjuangan kemandirian
ini adalah industrialisasi menuju
kehidupan yang lebih baik seperti
halnya tagline pada logo Kementerian
Perindustrian.
Bermodalkan semangat itu, pergerakan
bangsa kita menuju industri yang maju
dan berdaulat terus digulirkan. Terlebih
persaingan global yang berlangsung saat ini
memaksa Indonesia harus bekerja lebih keras
dalam mempertahankan visi kemandirian
industri nasional Indonesia Tahun 2025.
Salah satu bentuk persaingan global yang
dimaksud salah satunya adalah implementasi
perjanjian perdagangan bebas multilateral
ASEAN-China Free Trade Agreement
(ACFTA) yang mulai diberlakukan awal
2010.
Kondisi ini ibarat pisau bermata
dua, pada satu sisi berpeluang untuk
mendatangkan keuntungan yang berlipat
bagi perekonomian bangsa, tetapi di sisi lain
memberikan ancaman bagi perindustrian
lokal yang akan menjalani persaingan dengan
produk-produk impor. Dengan demikian,
tidak ada pilihan selain melakukan persiapan
yang matang untuk mengahadapinya. Salah
satunya dengan memperkuat daya saing
sektor perindustrian Indonesia.
Faktanya, jumlah barang impor beredar
di Indonesia menunjukkan peningkatan
angka yang cukup signifikan sejak 2000
hingga 2009. Selain itu, pada 2010, sekitar
75% dari produk yang beredar di Indonesia
adalah produk impor yang sebagian besar
berasal dari China. Hal ini mengindikasikan
bahwa kita masih mengandalkan produk
dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan
domestik.
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Selain itu, berdasarkan data Bank
Indonesia sejak 2001 hingga 2008
terjadi peningkatan dalam kinerja sektor
perdagangan. Namun kinerja sektor industri
pengolahan mengalami penurunan jika
dibandingkan dengan kinerja dasawarsa
sebelumnya. Ini dapat disimpulkan,
pertumbuhan sektor perdagangan tidak
diimbangi dengan peningkatan kinerja
industri pengolahan, kongruen dengan
data sebelumnya. Kondisi ini menandakan
bahwa kita masih mengalami keterbatasan
dan hambatan dalam membangun sektor
industri yang seharusnya menjadi penopang
pertumbuhan perekonomian negara.
Jika kemandirian industri dapat
terwujud, maka perekonomian negara pun
akan kian membaik yang dapat terlihat
dari jumlah pemasukan untuk negara yang
berasal dari sektor industri, ataupun jumlah
pengangguran yang berkurang karena
terserap oleh industri tersebut. Bahkan
dengan terciptanya kemandirian industri,
pemerintah dapat mengurangi subsidi dana
APBN untuk sektor tersebut dan dialihkan
untuk sektor yang lainnya.
Untuk tetap menjamin keberlangsungan
dan konsistensi dalam pencapaian
kemandirian industri, pemerintah telah
merancang suatu strategi jangka pendek,
menengah dan jangka panjang.
Untuk mengupas lebih dalam
bagaimana langkah-langkah pemerintah
dalam membangun kemandirian industri
nasional, Media Industri edisi kali ini
menyajikan laporan utama tentang upaya
membangkitkan gairah pembangunan
industri yang akan dilengkapi dengan
wawancara dengan Menteri Perindustrian
M.S. Hidayat.
Berbagai ulasan tentang kinerja sejumlah
sektor yang memiliki kontribusi besar
dalam pertumbuhan industri juga kami
sajikan, termasuk juga artikel tentang kiprah
beberapa industri kecil dan menengah
(IKM).
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Industri Tumbuh Lebih Tinggi

Untuk pertama kalinya sejak 2005
pertumbuhan industri nonmigas
selama kuartal kedua tahun ini lebih
tinggi dari pertumbuhan ekonomi.
Ini menggambarkan mulai bangkitnya
industri dalam negeri.
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Mendorong Industri Pengolahan Kopi
Komitmen Kementerian Perindustrian dalam
mengembangkan industri manufaktur berbasis komoditas
pertanian patut diacungi jempol, karena akan menciptakan
nilai tambah bagi petani dan masyarakat Indonesia
pada umumnya. Pengembangan industri kopi juga perlu
diprioritaskan.
Hal ini karena kopi merupakan salah satu komoditas
pertanian unggulan Indonesia yang telah memberikan
kontribusi 0,98 persen dari total ekspor nonmigas, yang
bernilai US$107,89 miliar pada tahun 2009. Namun, peran
komoditas kopi olahan yang bernilai tambah masih minim.
Tentu saja, apabila melihat struktur industri yang
didominasi oleh komoditas kopi biji kering (coffee beans)
hingga 80%, peluang untuk menggandakan kontribusi
tersebut terbuka lebar dengan menggenjot industri
pengolahannya mencakup kopi bubuk, kopi instan, dan kopi
mix.
Apalagi, konsumsi kopi dunia yang terus meningkat akan
menjadi pendorong bagi industri pengolahan kopi untuk
meningkatkan produksinya. Di Indonesia, konsumsi kopi
meningkat rata-rata 3% per tahun, dan di dunia mencapai
2% per tahun. Bahkan berdasarkan penelitian terbaru,
perkembangan mesin pembuat minuman kopi instans
telah memacu pertumbuhan konsumsi kopi di negara maju
bertumbuh lebih tinggi.
Hanya saja, industri pengolahan kopi di Indonesia masih
kurang berkembang. Selain karena faktor teknis, sosial dan
ekonomi, penerapan teknologi pengolahan hasil kopi juga
baru diterapkan oleh sebagain kecil perusahaan pengolah
kopi.
Agar sektor industri kopi memberikan nilai tambah lebih
tinggi, kebijakan yang terintegrasi perlu dibangun dan
diimplementasikan untuk mengatasi masalah keterbatasan
informasi, modal dan rendahnya entrepreneurship pelaku
usaha perkopian.
Ratih Saridewi
Mahasiswa S-2, Penerima Beasiswa Unggulan BPKLN
Kemdiknas Double Degree Agribisnis IPB dan IARD
University of Goettingen Jerman
Jawab:
Terimakasih atas apresiasi Anda. Pemerintah berkomitmen
untuk mengembangkan industri kopi yang bernilai tambah.
Komitmen ini telah dituangkan dalam roadmap dengan
sasaran kebijakan jangka menengah (2009-2014), dan jangka
panjang (2015-2020).

Batik Perlu Dilindungi UU
Saya sangat mendukung komitmen Kementerian Perindustrian,
seperti disampaikan pejabatnya dalam salah satu media, untuk
melindungi batik. Apalagi produk ini merupakan warisan
budaya tak benda yang telah diakui oleh Unesco.
Staf Ahli Menteri Perindustrian Fauzi Aziz dalam kunjungan
kerjanya selama 2 hari (Sabtu-Minggu) di Pekalongan, Jawa
Tengah, 17-18 September 2011 mengatakan pemerintah perlu
melahirkan undang-undang untuk melindungi batik.
Undang-undang itu akan menjamin secara hukum masa depan
batik Indonesia sebagai produk budaya dan penggerak ekonomi
kerakyatan.
Menurut mantan Dirjen Industri Kecil dan Menengah
(IKM) Kemenperin itu, RUU batik mencakup aspek antara
lain perlindungan, pelestarian, pembinaan, pengembangan,
kerja sama internasional, kelestarian lingkungan, dan peran
pemerintah baik pusat maupun daerah dalam berbagai hal
tersebut.
Fauzi mengusulkan agar batik yang prosesnya dilakukan secara
apapun seyogyanya dikenakan bea masuk impor maksimal
sebesar 40 persen, bahkan kalau perlu ada larangan mengimpor
batik.
Sebagai orang yang terlibat dalam pemberdayaan perajin batik,
saya sangat menantikan langkah nyata pemerintah untuk
memperjuangkan lahirnya undang – undang tersebut.
Di samping itu, memang seharusnya batik memiliki kategori
tersendiri sebagai barang seni dalam nomor identifikasi (HS
Number) barang di bea cukai, dan jangan disamakan dengan
produk tekstil biasa, sehingga tarif impornya bisa lebih tinggi.
Arief Munandar
Ketua Paguyuban Batik Kebumen.
Jawab
Terimakasih perhatian Anda. masyarakat batik di Indonesia bisa
menjadi pemrakarsa lahirnya rancangan undang-undang (RUU)
batik agar proses legilasinya bisa segera dimulai. Peran aktif Anda
juga sangat ditunggu.

Majalah ini dapat diakses melalui www.kemenperin.go.id
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Industri

Tumbuh Lebih Tinggi

Untuk pertama kalinya sejak 2005 pertumbuhan industri
nonmigas selama kuartal kedua tahun ini lebih tinggi dari
pertumbuhan ekonomi. Ini menggambarkan mulai bangkitnya
industri dalam negeri.

R

ona senyum tampak
menghiasi wajah Menteri
Perindustrian M.S Hidayat
saat membaca laporan
kinerja industri triwulan kedua
2011. Apalagi kalau bukan tentang
pertumbuhan sektor manufaktur yang
bertumbuh fantastis?
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“Patut disyukuri dengan bekerja
lebih keras lagi agar bisa tumbuh lebih
tinggi lagi,” ungkap Hidayat.
Pada kuartal kedua lalu
pertumbuhan industri nonmigas
menembus 6,61 persen, lebih tinggi
dari pertumbuhan ekonomi yang
hanya 6,49 persen. Angka itu juga

lebih tinggi dibanding dengan
pertumbuhan pada periode yang sama
tahun lalu sebesar 5,12 persen.
Menurut Kepala BPS Rusman
Heriawan, pertumbuhan ekonomi
kuartal II-2011 6,5 persen. Dari
triwulan I ke triwulan II-2011 naik 2,9
persen. Secara kumulatif pertumbuhan
ekonomi semester pertama 2011
bertumbuh 6,5%.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia
diukur berdasarkan kenaikan produk
domestik bruto (PDB),” kata Rusman
kepada wartawan di kantornya. PDB
merupakan nilai keseluruhan barang

dan jasa yang diproduksi di dalam
negeri dalam jangka waktu tertentu,
tanpa mempertimbangkan asal-usul
faktor produksi.
Besaran PDB atas dasar harga
berlaku pada Triwulan II-2011
mencapai Rp1.811,1 triliun, sedangkan
atas dasar harga konstan 2000 nilainya
Rp611,1 triliun. Dia menambahkan
produk domestik bruto (PDB) tahun
ini diproyeksikan dapat menembus
Rp7.400 triliun.
Selama triwulan kedua tahun
ini, struktur PDB masih didominasi
oleh sektor industri pengolahan
yang berkontribusi 24,3 persen,
sektor pertanian 15,4%, dan sektor
perdagangan, hotel, dan restoran 13,9
persen.
Secara agregat, industri manufaktur
bertumbuh 6,61 persen, terpacu oleh
pertumbuhan produksi di sektor
industri menengah besar maupun
industri kecil dan mikro.
“Capaian pertumbuhan di industri
ini berarti angin segar, karena semua
diprediksi hanya akan berkisar di level
5 persen,” katanya.
Dari aspek produksi, menurut
Rusman, industri kertas dan
barang dari kertas di kelompok
perusahaan menengah besar mencatat
pertumbuhan paling cepat yakni 11,35
persen, diikuti oleh industri kendaraan
bermotor, trailer dan semi trailer 10,12
persen, dan industri bahan kimia dan
barang dari bahan kimia 9,92 persen.
Sebaliknya, penurunan terbesar
pertumbuhan produksi dialami oleh
industri kayu, barang dari kayu dan
gabus (tidak termasuk furnitur), dan
barang anyaman dari rotan, bambu dan
sejenisnya, yakni 5,83 persen, diikuti
industri jasa reparasi dan pemasangan
mesin dan peralatan 4,10 persen, dan
industri barang galian bukan logam
2,88 persen.
Sementara itu, jenis-jenis industri
yang mempunyai kontribusi tertinggi
pada triwulan II tahun 2011 adalah
industri furnitur 12,51 persen, industri
barang galian bukan logam 12,39
persen, dan industri makanan 12,32
persen.
Sebaliknya, industri farmasi,
produk obat kimia dan obat tradisional

memiliki kontribusi terendah pada
triwulan II yakni 0,11 persen, disusul
industri komputer, barang elektronik
dan optik 0,12 persen, dan industri
peralatan listrik 0,21 persen.
Pertumbuhan produksi industri
manufaktur mikro dan kecil triwulanan
(q-to-q) pada triwulan II tahun 2011
pada tingkat provinsi yang mengalami
pertumbuhan tertinggi adalah
Sumatera Utara naik 9,45 persen,
Sumatera Barat naik 9,19 persen, dan
Aceh naik 8,55 persen.
Adapun provinsi yang mengalami
penurunan pertumbuhan terbesar
adalah Sulawesi Selatan turun 6,75
persen, Papua Barat turun 6,29 persen,
dan Provinsi Kalimantan Barat turun
6,16 persen.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi
mengatakan pertumbuhan jumlah
penduduk yang memicu tingkat
konsumsi di dalam negeri menjadi
pendorong pertumbuhan industri
manufaktur nasional.
“Pertumbuhan yang tinggi selama
dua triwulan sebelumnya, disebabkan
oleh peningkatan produksi atau
memang harga komoditas atau produk
yang tinggi?” ujar Sofjan.
Dia meragukan pertumbuhan
industri ditopang signifikan oleh
peningkatan produksi. Sebab, dengan
melemahnya dolar AS, tentu akan
lebih murah mengimpor barang. Ini
bisa dilihat, pasar kita lebih banyak
diisi oleh produk impor.

Tren positif

Sejak kuartal pertama tahun ini,
seperti dikatakan Direktur Jenderal
Pengembangan dan Perwilayahan
Industri Kementerian Perindustrian
Dedi Mulyadi, pertumbuhan
industri memang terus menunjukkan
perkembangan positif.
Simak saja, pertumbuhan kuartal
pertama mencapai 5,78 persen,
lebih tinggi dibanding periode yang
sama tahun sebelumnya yang hanya
mencapai 4,31 persen.
Melihat tren tersebut, Dedi
optimistis target pertumbuhan
industri pada akhir 2011 sebesar
6,1 persen akan terlampaui. “Dan

mudah-mudahan hingga akhir tahun
nanti dapat melebihi pertumbuhan
ekonomi,” ujarnya.
Pertumbuhan positif selama kuartal
kedua terjadi hampir di seluruh cabang
industri nonmigas. Pertumbuhan
tertinggi dicapai industri logam dasar,
besi, dan baja sebesar 15,48 persen,
diikuti industri makanan, minum, dan
tembakau 9,34 persen.
Adapun industri tekstil, barang
kulit, dan alas kaki berkembang 8,03
persen. Sedangkan pertumbuhan
terendah dicapai oleh industri barang
kayu dan hasil hutan lainnya yang
hanya sebesar 3,01 persen.
Meski industri barang kayu dan
hasil hutan lainnya tumbuh paling
rendah, menurut Dedi secara umum
hasil tersebut cukup menggembirakan
karena pertumbuhan sektor tersebut
pada tahun-tahun sebelumnya selalu
negatif.
Hal ini juga diakui Ketua Asosiasi
Industri Permebelan dan Kerajinan
Indonesia (Asmindo) Ambar
Tjahjono. “Pertumbuhan positif di
sektor barang kayu dan hasil hutan
lainnya menunjukkan adanya peluang
pertumbuhan yang lebih baik industri
tersebut ke depan.”
Namun sejumlah tantangan masih
perlu segera diselesaikan untuk lebih
memacu pertumbuhan tersebut. Di
antaranya adalah bagaimana kita
membuat strategi untuk mempercepat
pertumbuhannya, menentukan arah
pasar, dan sekaligus memperkecil
hambatan.
Ambar berharap pertumbuhan
positif itu bisa terus meningkat.
Asosiasi menargetkan pertumbuhan
hingga 10 persen akhir tahun
ini. Saat ini Asmindo juga mulai
berkonsentasi memperkuat penetrasi
di pasar domestik selain tetap
mempertahankan pasar ekspor.
Selama ini, karena terlalu fokus
pada ekspor, pasar domestik mebel
dalam negeri justru kebanjiran produk
impor. Dia bertekad bisa merebut
kembali porsi pasar yang telanjur
dikuasai impor, terutama Cina, yang
telah menguasai sekitar 20-30 persen
pasar dalam negeri. mi
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4 Jurus

Seimbangkan Kontribusi

Manufaktur
Sesungguhnya sektor
industri manufaktur sudah
bangkit. Namun, struktur
perekonomian yang masih
didominasi oleh kelompok
provinsi di Jawa dan Sumatera
perlu diseimbangkan dengan
percepatan membangunan
industri di daerah lain.
Setidaknya ada empat jurus
untuk mengatasi hal itu.
8
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P

ertumbuhan industri nonmigas selama semester
I/2011 dibandingkan dengan
semester I/2010 mencapai
pertumbuhan sebesar 6,20 persen
lebih tinggi dibandingkan dengan
semester I/2010 yang hanya sebesar
4,72 persen, namun masih lebih
rendah dibandingkan pertumbuhan
ekonomi semester I/2011 yang sebesar
6,48 persen.
Kondisi tersebut menggambarkan
bahwa perkembangan sektor industri
sudah bangkit. Apalagi dengan melihat
data kwartal kedua 2011. Pada periode
ini, pertumbuhan industri nonmigas

menembus 6,61 persen, lebih tinggi
dari pertumbuhan ekonomi yang
hanya 6,49 persen. Angka itu juga
lebih tinggi dibanding dengan
pertumbuhan pada periode yang sama
tahun lalu sebesar 5,12 persen.
Dalam rangka menjaga nilai
pertumbuhan industri nonmigas
yang saat ini sudah berada di
atas pertumbuhan ekonomi perlu
diciptakan iklim investasi yang
kondusif dan meminimalkan biaya
ekonomi tinggi melalui akselerasi
pembangunan infrastruktur dan
hilirisasi.
Di samping itu, perlu diperhatikan

lingkungan global saat ini yang
persaingannya semakin ketat
sehingga pembangunan industri
perlu dipercepat dan dilakukan secara
terintegrasi dengan sektor ekonomi
lainnya.
Ditinjau dari aspek regional,
struktur perekonomian Indonesia pada
triwulan kedua 2011 masih didominasi
oleh kelompok provinsi di Jawa dan
Sumatera.
Dari nilai produk domestik
bruto mencapai Rp 144.750,6
miliar, kelompok provinsi di Jawa
memberikan kontribusi terhadap
produk domestik bruto sebesar
57,7 persen, kemudian diikuti oleh
Sumatera sebesar 23,5 persen.
Adapun kelompok provinsi di
Kalimantan 9,5 persen, Sulawesi 4,7
persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,5
persen, serta Maluku dan Papua 2,1
persen.
Provinsi yang memberikan
sumbangan terbesar di Pulau Jawa
adalah DKI Jakarta sebesar 16,2
persen, diikuti oleh Jawa Timur 14,8
persen, Jawa Barat 14,3 persen, dan
Jawa Tengah 8,4 persen.
Sedangkan provinsi penyumbang
terbesar di Sumatera adalah Riau 6,6
persen, diikuti oleh Sumatera Utara
5,3 persen, dan Sumatera Selatan
diposisi ketiga dengan sumbangan
sebesar 3,1 persen.
Adapun provinsi penyumbang
terbesar di Kalimantan dicatat oleh
Kalimantan Timur yang mencapai
6,4 persen, sedangkan provinsi
penyumbang terbesar di Sulawesi
adalah Sulawesi Selatan sebesar 2,3
persen.
Berdasarkan hal tersebut,
pemerintah akan lebih mendorong
pembangunan industri ke luar Pulau
Jawa. Bukan hanya untuk pemerataan
pembangunan industri, tetapi juga
karena faktor pendukung industri di
Pulau Jawa sudah mulai berkurang.
Setidaknya ada empat pendekatan
jurus untuk mempercepat
pembangunan industri di luar Pulau
Jawa dan Sumatera.
Pertama, mengkonsentralisasikan
lokasi pembangunan industri pada
wilayah yang memiliki potensi

keunggulan komperatif yang besar
melalui pembangunan pusat-pusat
pertumbuhan industri (growth center),
dilengkapi dengan mengembangkan
klaster industri dan pengembangan
kompetensi inti industri daerah.
Pendekatan ini dilakukan secara
terpadu dengan sektor ekonomi
lainnya.
Kedua : meningkatkan kemampuan
masyarakat dilokasi industri tersebut,
sehingga dituntut masyarakat untuk
investasi di bidang pendidikan di
dukung oleh fasilitas yang disediakan
pemerintah dan swasta, sehingga akan
memberikan dampak positif bagi
pembangunan industri yang semakin
efisien dan efektif serta memberikan
dampak berguna bagi daerah setempat.

Ketiga : Meningkatkan investasi di
sektor industri yang dapat dilakukan
oleh pihak swasta dan investasi
infrastruktur yang diharapkan
dilakukan oleh pihak pemerintah dan
swasta.
Keempat : Peningkatan penguasaan
pasar dalam negeri melalui upaya
pemanfaat produk dalam negeri dan
penguasaan pasar internasional.
Pendekatan yang digunakan
dalam mempercepat pembangunan
industri dilakukan dengan
mengkombinasikan pendekatan
sektoral yaitu mengembangkan klaster
industri dan pendekatan regional
yang berlandaskan pada keunggulan
komparatif yang dimiliki oleh masingmasing daerah. mi
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Optimistis Lebih Tinggi Lagi

Meski angka pertumbuhan industri manufaktur di kwartal
kedua 2011 telah mencapai 6,61 persen atau di atas
pertumbuhan ekonomi, Menteri Perindustrian M.S. Hidayat
yakin angka tersebut bisa dicapai lebih tinggi di kwartal ketiga.
Targetnya bertumbuh di level 7 persen.

S

eperti di kwartal sebelumnya,
pertumbuhan industri
manufaktur di kuartal
III/2011 diyakini bisa
melampaui pertumbuhan ekonomi
nasional.
Angka target pertumbuhan sektor
pengolahan itu, menurut Hidayat, bisa
tercapai karena kebijakan penyikapan
fiskal yang telah dan akan disahkan
yakni revisi perluasan PP Nomor
62/2008 dan Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) turunan PP Nomor
94/2010.
Peraturan Pemerintah No.62/2008
10
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merupakan revisi pertama atas PP
No.1/2007 tentang Fasilitas PPh
untuk Kegiatan Penanaman Modal
di Bidang Usaha Tertentu dan atau
Wilayah Tertentu. Adapun PP Nomor
94 Tahun 2010 mengatur tentang
penghitungan penghasilan kena pajak
dan pelunasan pajak penghasilan
dalam tahun berjalan.
“Dengan adanya penyikapan itu,
pasti akan berdampak efektif pada
pertumbuhan investasi dan juga
industri. Kwartal III ini kami
perkirakan pertumbuhan industri bisa
mencapai sedikit di atas 7 persen.

Industri sekarang kan tumbuhnya
sudah 6,6 persen,” kata Hidayat di
Jakarta, Selasa (16/7/2011).
Untuk PMK turunan PP Nomor
94/2010 sudah diputuskan ada lima
sektor, yakni penghilangan migas dan
petrokimia, logam dasar, sumber daya
alam terbarukan, barang modal, dan
telekomunikasi. “Kalau untuk revisi
PP Nomor 62/2008 kemungkinan
akan ditandatangani Presiden dua
minggu lagi,” jelasnya.
Pertumbuhan industri nasional
tersebut diyakini akan mampu
menarik minat banyak investor. Kalau
penyikapan fiskal ini selesai, yakin
teman-teman investor mengantre mau
masuk menanamkan modalnya.
Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Gita
Wirjawan menambahkan dengan
adanya tax holiday, investasi asing
dan dalam negeri bisa didongkrak

hingga mencapai Rp500-600 triliun
pada 2014.
“Karena itu saya menekankan agar
investor segera memanfaatkan tax
holiday ini. Sebab, PMK ini hanya
berlaku dalam 3 tahun. Setelah itu
baru kita lihat,” kata Gita.
Semangat untuk mendorong
pertumbuhan industri juga tampak
dari pihak Bank Indonesia. Menurut
Hidayat, pihak otoritas moneter itu
sempat bertanya, “Kalau booming,
infrastruktur siap atau tidak, bunga
seperti apa, kalau tidak tuntas,
bisa masalah,” jelas Hidayat. Bank
Indonesia, lanjutnya, berjanji akan
melakukan kontrol terhadap cost of
fund.
Langkah tersebut dilakukan agar
dalam waktu tidak lama lagi spreadnya bisa satu digit, meski penurunan
ke level 10 persen sudah relatif bagus.
Hidayat sempat menanyakan waktu
peluncuran kebijakan dan dijawab
pihak Bank Indonesia dengan
komitmen secepatnya.
“Saya jadi menteri kan masih
3 tahun lagi, saya pasti berjuang,”
jelasnya.
Setidaknya ada empat variabel
ekonomi yang mempengaruhi
pertumbuhan industri manufaktur,
yakni fluktuasi harga minyak dunia,
tingkat suku bunga, harga ekspor, serta
depresiasi, dan penguatan nilai tukar
rupiah.
Variabel itu tidak akan berdampak
terhadap pertumbuhan industri
makanan dan minuman dan pupuk
yang ditopang oleh konsumsi
domestik. Untuk itu, pemerintah fokus
melindungi sektor industri yang rentan
terhadap gejolak ekonomi, seperti
krisis yang saat ini tengah terjadi di
Eropa dan Amerika Serikat (AS).
Faktor lain yang juga
mempengaruhi pertumbuhan industri
manufaktur nasional, lanjutnya, adalah
peningkatan kinerja ekspor. Untuk
itu, ujar Dedi, pemerintah fokus
memperkuat struktur industri nasional
dan mengamankan investasi yang
masuk.
Langkah-langkah tertentu, harus
dilakukan, seperti program hilirisasi
industri yang berbasis kekayaan

sumber daya alam (SDA) serta
memperkuat kebijakan-kebijakan
industri.
“Mengatur pintu masuk impor
tidak boleh lagi di pelabuhan di Jawa,
tapi lewat pelabuhan khusus di luar
pulau Jawa. Sehingga, barang impor
yang beredar di pasar domestik melalui
sistem logistik dan distribusi yang ada.
Beberapa negara melakukan kebijakan
seperti itu,” papar Direktur Jenderal
Pengembangan Perwilayahan Industri
Kemenperin Dedi Mulyadi.
Hidayat mengaku tidak terlalu
mengkhawatirkan dampak dari
penguatan rupiah yang terus terjadi
dalam waktu beberapa waktu terakhir.
“Saya khawatir justru ekonomi
negara-negara Eropa setelah Portugal
dan Yunani. Sekarang ini Spanyol
dan Italia, bayangkan kalau jatuh
siapa yang bisa back up. Kondisi global
mengkhawatirkan tapi tetap optimis
industri tumbuh di 6,5 persen,”
tegasnya.
Kekuatan dan pangsa pasar
domestik, kata Hidayat, mampu
mendorong pertumbuhan industri
nasional. “Pasar domestik kita kembali
dominan kalau pasar kita dilindungi
dari barang-barang yang ilegal,”
ungkapnya.
Namun, pertumbuhan industri di
kwartal IV biasanya akan mengalami
penurunan. “Kuartal keempat biasanya
akan melandai. Kalau dipukul
rata hingga akhir tahun, berarti
pertumbuhan industri akan mencapai
6,5 persen,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Himpunan

Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)
Erwin Aksa mengatakan, target
pertumbuhan industri sebesar 7
persen pada triwulan III/2011 bisa
tercapai. “Terutama dengan kebijakankebijakan fiskal yang diterbitkan
untuk mendongkrak investasi. Bisa
tercapailah 7 persen. Fokusnya harus
tetap di hilirisasi industri,” kata Erwin.
Ekonom Universitas Gajah Mada
(UGM) Sri Adiningsih mengingatkan
jika Indonesia ingin menjadi bagian
dari kebangkitan ekonomi Asia, maka
harus ada upaya untuk meningkatkan
kualitas sektor industri pengolahan.
“Kemampuan Indonesia
menciptakan nilai tambah, khususnya
dengan memanfaatkan sumber daya
yang ada, baik alam maupun manusia,
akan dapat menciptakan lapangan
kerja demi industri yang berkualitas,”
katanya.
Menurut dia, angka pertumbuhan
industri yang dicapai pada kwartal
kedua 2011 sesungguhnya masih relatif
rendah. Apalagi kalau dibandingkan
dengan capaian pada 1980-an yang
mencapai 20 persen.
Anggota Komisi XI DPR-RI Arif
Budimanta menambahkan meski
masih jauh dari angka pertumbuhan
pada 1997, sejak dua tahun terakhir
tampak industri pengolahan
menunjukkan kemajuan.
Dengan RAPBN 2012 yang
diperkirakan bakal mencapai Rp 1,4
triliun, diharapkan pemerintah dapat
meningkatkan kembali sektor industri
pengolahan yang saat ini masih
rendah. mi
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Dua Paket Insentif Pajak

Untuk Industri
Pembebasan pajak (tax
holiday) dan keringanan
pajak (tax allowance)
menjadi dasar optimisme
Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat mencapai target
pertumbuhan industri
manufaktur 7% di kwartal
kedua tahun ini. Bagaimana
detil dua kebijakan yang
dirilis medio Agustus 2011?

P

enantian panjang
Kementerian Perindustrian
akhirnya berbuah manis.
Usulan mengenai paket
regulasi tentang pembebasan atau
pengurangan pembayaran pajak
dalam waktu tertentu (tax holiday)
dan insentif keringanan pajak (tax
allowance) disetujui semua dan
tercantum pada revisi aturan baru.
“Semua usulan (Kementerian)
Perindustrian juga diterima hanya
tidak berani diumumkan karena nanti
yang menandatanganinya Presiden. Itu
ada 200 sektor jadinya,” tutur Menteri
Perindustrian M.S. Hidayat, Senin, 15
Agustus 2011.
Untuk diketahui, pemerintah
tengah merumuskan Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) tentang
tax holiday dan revisi Peraturan
Pemerintah No.62 tahun 2008 tentang
tax allowance. Kedua regulasi itu
ditargetkan rampung pada 15 Agustus
2011.
Namun, ternyata paket insentif
pajak itu tengah diproses dari
Kementerian Koordinator Bidang

12
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Perekonomian langsung pada Presiden.
Tahapan itu harus dilakukan melalui
Sekretariat Negara yang kemungkinan
membutuhkan waktu sekitar 2 minggu.
Dua rancangan regulasi itu bakal
mengatur tentang pemberian insentif
yang hanya dialokasikan pada investor
yang membutuhkan. Besarannya
sendiri akan diberikan sesuai
kebutuhan (tailor made).
Peraturan menteri keuangan
tentang tax holiday mulai berlaku
15 Agustus 2011. Ada lima sektor
industri yang memenuhi kriteria pionir
sebagai penerima fasilitas pembebasan
pajak penghasilan (PPh).
Lima sektor industri yang
diusulkan mendapat kesempatan dikaji
memperoleh fasilitas tax holiday adalah
industri logam dasar, pengilangan
minyak bumi, dan atau kimia
dasar organik yang bersumber dari
minyak bumi dan gas alam, industri
permesinan, industri di bidang sumber
daya terbarukan, dan industri peralatan
telekomunikasi.
“Industri-industri itu, apabila nanti
mempunyai investasi minimum senilai

Rp1 triliun dan memenuhi kriteria
sebagai industri pionir, akan dikaji
untuk kemungkinan memperoleh tax
holiday,” ungkap Agus Martowardojo
seusai rapat koordinasi bidang
perpajakan di Kantor Kementerian
bidang Perekonomian di Jakarta, 15
Agustus 2011.
Menkeu menyebutkan, fasilitas
pembebasan pajak penghasilan ini
akan diberikan untuk jangka waktu
5–10 tahun sejak industri tersebut
mulai beroperasi. Prosedur yang
harus ditempuh untuk memperoleh
fasilitas tax holiday dimulai dari
kajian atas pengajuan yang masuk
melalui Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) dan atau melalui
Kementerian Perindustrian.
Tim verifikasi kemudian
mengajukan kajian tersebut ke
Kementerian Keuangan, sekaligus
memberikan usulan kepada Menteri
Keuangan terkait pengajuan
permohonan tax holiday. Tim
verifikasi terdiri dari pejabat-pejabat
di kementerian teknis di bawah
koordinasi Kementerian Koordinator

bidang Perekonomian.
Pada tahap akhir pengajuan
permohonan tax holiday akan dibawa
ke presiden untuk memperoleh
persetujuan. Keringanan untuk PPh
badan bukan penangguhan tetapi
pembebasan. Adapun bagi industri
atau perusahaan yang memperoleh
fasilitas pembebasan pajak ini, dia
tidak menerima fasilitas terkait dengan
PP No 1/2007 atau PP 62/2008.
“Jadi kalau sudah memperoleh
itu,tidak bisa memperoleh fasilitas
pembebasan pajak, dan sebaliknya,”
kata Agus.
Selain itu, pemerintah juga telah
menyepakati industri-industri tertentu
yang akan memperoleh kesempatan
dikaji untuk memperoleh fasilitas
keringanan pajak tersebut. Ada
sebanyak 128 bidang usaha tertentu
di wilayah tertentu akan mendapatkan
fasilitas keringanan PPh atau tax
allowance.
“Fasilitas ini sesuai dengan
Peraturan Pemerintah (PP) No
62/2008 sebagai revisi PP No
1/2007 tentang Fasilitas PPh untuk
Penanaman Modal di Bidang Usaha
Tertentu dan Wilayah Tertentu,”
katanya.
Menteri Koordinator bidang
Perekonomian Hatta Rajasa
memaparkan kriteria syarat harus
dipenuhi industri yang layak menerima
fasilitas tax allowance, yakni industri
berskala nasional, industri dengan
nilai investasi minimal Rp 50 miliar,
dan mempekerjakan sedikitnya 300
orang atau minimal 100 miliar dengan
jumlah pekerja minimal 100 orang.
“Selain itu, bidang usaha tersebut
juga harus memenuhi salah satu
kriteria dari sepuluh yang ada pada
Peraturan Presiden No.28 tahun 2008,”
ujar Hatta.
Sepuluh kriteria yang ada pada
Perpres tentang Kebijakan Industri
Nasional itu adalah industri prioritas
tinggi (berskala nasional), industri
pionir, berlokasi di daerah terpencil,
melakukan penelitian dan inovasi,
serta melakukan pembangunan
infrastruktur.
Selain itu, industri yang melakukan
alih teknologi, mendukung kelestarian

lingkungan hidup, menggunakan
barang modal domestik, menyerap
tenaga kerja, memiliki kemitraan
dengan UMKM, dan menyerap tenaga
kerja.
“Apabila sudah memenuhi salah
satu syaratnya maka mereka bisa
memperoleh fasilitas tax allowance,”
ujar Hatta.
Menurut Hatta, sejumlah
kementerian memberikan usulan
terkait dengan industri yang akan
mendapatkan tax allowance, yaitu
sebanyak 215 industri. Namun,
menurut Menteri Keuangan Agus
Martowardojo, dari industri tersebut
yang diusulkan itu baru sebanyak 128
bidang usaha yang dinilai memenuhi
persyaratan.
Menteri Perindustrian MS
Hidayat mengatakan perusahaan yang
berniat meminta insentif pajak itu
harus mengajukan pada Kementerian
Perindustrian yang akan diteruskan
pada Kementerian Keuangan. Usulan
itu nantinya juga akan dibahas di
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian untuk keputusan akhir.
Pemberian fasilitas perpajakan ini
akan mendorong industri nasional
tumbuh tinggi. Dari kwartal II tahun
ini sebesar 6,61% dimungkinkan
meningkat hingga ke level 7%.
Menurut mantan Ketua Kadin
Indonesia ini, banyak investor bidang
industri sudah mengantre menunggu
realisasi keluarnya PMK mengenai

fasilitas perpajakan itu, di antaranya
industri sektor agroindustri yang
meliputi karet, kelapa sawit, dan kakao.
Begitu pun industri baja, ada
beberapa investor asal China yang
menunggu keluarnya tax holiday
untuk menanamkan investasinya.
China Wuhan Iron and Steel Corp.
yang bakal patungan dengan Gunung
Garuda di Medan Sumatera Utara dan
Kotabaru Kalimantan Selatan.
Kepala BKPM Gita Wirjawan
menambahkan, ada beberapa investor
yang berpotensi memperoleh fasilitas
ini seperti Posco, Kuwait Petroleum
Corporation, Caterpillar, Hankook,
dan Indorama.
Paket insentif pajak itu nantinya
akan diberikan pada industri refinery
Kuwait Petroleum Corporation senilai
US$ 8 miliar di Balongan. Selain itu,
Krakatau Steel Posco dan Petrokimia
Lotte senilai US$ 2 miliar juga
mendapat fasilitas serupa.
Dengan semakin banyaknya
investor kakap yang menanamkan
modalnya di sektor manufaktur
peluang industri pengolahan untuk
bertumbuh lebih tinggi makin terbuka.
Tidak salah memang jika
penerbitan aturan tentang paket
insentif pajak itu disebutkan menjadi
salah satu alat untuk menyukseskan
pelaksanaan Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI). mi
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Kami Ingin Industri Bisa
Berkembang Cepat
Pada triwulan II tahun
2011, pertumbuhan sektor
industri pengolahan
nonmigas mencapai
6,61%, ini lebih tinggi dari
pertumbuhan ekonomi
yang hanya sebesar 6,49%.
Pertumbuhan sektor
industri manufaktur ini
jauh lebih tinggi dari
pertumbuhan sepanjang
tahun 2010 yang hanya
sebesar 5,09 persen, dan
perlu digaris bawahi
capaian pada triwulan II itu
merupakan pertumbuhan
tertinggi sejak 5 tahun
terakhir.

H

al ini menunjukkan
bahwa sektor industri
sudah mulai bangkit di
tengah terjadinya krisis
ekonomi dunia tahun 2008-2009.
Menteri Perindustrian M. S.
Hidayat menyebutkan sedikitnya tiga
faktor yang menjadi pendongkrak
pertumbuhan sektor industri
pengolahan non-migas yang
lebih tinggi itu. Pertama, semakin
membaiknya iklim investasi dan
kondisi makro ekonomi nasional.

antaranya adalah kenaikan harga BBM
pada tahun 2005 yang menyebabkan
tingginya biaya produksi termasuk
peningkatan tarif dasar listrik (TDL),
dan terjadinya krisis ekonomi global
pada kurun waktu 2007-2009, yang
menyebabkan menurunnya investasi
industri dalam negeri pada tahun 2008
dan permintaan ekspor pada tahun
2009.

Sektor apa saja yang menjadi
pendongkrak industri tumbuh
lebih tinggi?

Pertumbuhan industri non migas
tertinggi dicapai oleh industri logam
dasar, besi dan baja sebesar 15,48%.
Subsektor berikutnya yang bertumbuh
paling tinggi adalah industri makanan,
minuman dan tembakau sebesar
9,34%, serta industri tekstil, barang
kulit dan alas kaki sebesar 8,03%.

Hal ini ditandai juga dengan realisasi
investasi semester I tahun 2011 yang
mencapai Rp 115,6 triliun, yang
meningkat 24,4% dari periode yang
sama pada tahun sebelumnya.
Kedua, peningkatan ekspor industri
pengolahan non migas, di mana pada
semester I/2011 meningkat sebesar
36,77% dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun sebelumnya.
Ketiga, program revitalisasi industri
tekstil dan produk tekstil (TPT),
yang dapat meningkatkan daya saing
industri TPT di tengah ancaman
serbuan barang impor murah.
Untuk mengetahui lebih detil
tentang prestasi sektor perindustrian
itu, termasuk upaya untuk menjaga
capaian, serta target-target baru yang
akan dicapai, berikut wawancara
dengan Menperin M.S. Hidayat.

Apakah ada sektor yang masih
tumbuh negatif? Langkah apa
yang akan dilakukan?

Petikannya:

Mengapa pertumbuhan
manufaktur yang lebih tinggi
itu baru terjadi saat ini? Apakah
kebijakan sebelum-sebelumnya
yang kurang tepat?

Silakan di cek, selama periode
1997-2005 pertumbuhan industri
pengolahan nonmigas selalu di atas
pertumbuhan ekonomi. Namun setelah
tahun 2005, pertumbuhan industri
non migas di bawah pertumbuhan
ekonomi hingga tahun 2010. Sektor
industri non migas kembali tumbuh di
atas pertumbuhan ekonomi ya, pada
triwulan II/2011.
Ada beberapa faktor penyebab,
mengapa sektor industri manufaktur
tumbuh lebih lambat. Dua di

PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI NON MIGAS
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 TW II

6.11%

-13.10%

3.54%

7.02%

4.86%

5.69%

5.97%

7.51%

5.86%

5.27%

5.15%

4.05%

2.56%

5.09%

6,61%

PERTUMBUHAN PDB EKONOMI
1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 TW II

4.70%

-13.13%

0.79%

4.92%

3.83%

4.38%

4.72%

5.03%

5.69%

5.51%

6.32%

6.01%

4.58%

6.10%

6,49%
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Pada triwulan II/2011, seluruh
cabang sektor industri non-migas
mengalami pertumbuhan positif. Hal
ini merupakan capaian yang baik,
mengingat sejak tahun 2005 selalu ada
cabang sektor industri yang mengalami
pertumbuhan negatif.
Kalau dilihat dari sektor yang
nilai pertumbuhan industri nonmigas
yang masih rendah, sektor yang paling
bawah adalah industri barang kayu
dan hasil hutan lainnya yang hanya
bertumbuh sebesar 3,01%. Namun,
secara keseluruhan hasil tersebut cukup
menggembirakan karena pertumbuhan
sektor industri barang kayu tersebut
pada beberapa tahun sebelumnya
memiliki nilai negatif.
Sementara itu, penurunan
pertumbuhan industri alat angkut,
mesin & peralatannya yang pada
tahun 2011 mencapai 10,35% namun
sekarang hanya 4,41%, disebabkan
oleh tertundanya kegiatan produksi
sebagai akibat terganggunya pasokan
komponen otomotif yang harus
didatangkan dari Jepang (sebagaimana
dimaklumi bahwa Jepang mengalami
bencana alam pada bulan Maret 2011
dan berangsur-angsur pulih pada akhir

SUB SEKTOR INDUSTRI

2005 2006 2007 2008 2009* 2010**

1). Makanan, Minuman dan Tembakau 2,75

7,21

5,05

2). Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki

1,31

1,23

-3,68 -3,64 0,60

3). Brg. kayu & Hasil hutan lainnya.

-0,92 -0,66 -1,74 3,45

4). Kertas dan Barang cetakan

2,39

2,09

5,79

-1,48 6,34

5). Pupuk, Kimia & Barang dari karet

8,77

4,48

5,69

4,46

6). Semen & Brg. Galian bukan logam

3,81

0,53

3,40

-1,49 -0,51

7). Logam Dasar Besi & Baja

-3,70 4,73

1,69

8). Alat Angk., Mesin & Peralatannya

12,38 7,55

9,73

9). Barang lainnya

2,61

3,62

Industri Non Migas

5,86

5,27

bulan April 2011).
Untuk itu, pemerintah akan
meneruskan program-program
revitalisasi industri, memberikan
insentif fiskal untuk meningkatkan
investasi industri-industri tertentu,
serta mengantisipasi dampak
perdagangan bebas dengan
meningkatkan daya saing kelompok
industri prioritas.

Apa yang dilakukan pemerintah
agar pertumbuhan ini terus
berlanjut?

Untuk menjaga pertumbuhan
industri non migas agar terus berlanjut
tinggi, banyak hal yang yang akan
dan sedang terus dilakukan oleh
pemerintah. Beberapa di antaranya,
menciptakan iklim investasi yang
kondusif dan meminimalkan biaya
ekonomi tinggi melalui: akselerasi
pembangunan infrastruktur, hilirisasi
industri berbasis sumber daya alam,
serta pemberian insentif fiskal tertentu.
Pemerintah juga mengantisipasi
persaingan di tingkat global yang
semakin ketat serta meningkatkan
kembali sektor industri yang
mengalami injury akibat perdagangan
bebas, melalui program-program
revitalisasi sektor industri.
Di samping itu, meningkatkan
daya saing 6 (enam) kelompok industri
prioritas, yaitu: industri padat karya
(industri tekstil & produk tekstil, alas
kaki, dan furniture), industri berbasis
sumber daya alam, Industri Kecil dan
Menengah (IKM), industri barang
modal (mesin dan galangan kapal),
industri pertumbuhan tinggi (otomotif,

2,34

2,73

9,34

1,74

8,03

-3,50

3,01

1,64

3,87

4,67

6,62

2,16

5,66

-2,05 -4,26

2,56

15,48

9,79

10,35

4,41

-2,82 -0,96 3,19

2,98

6,21

5,15

5,09

6,61

4,05

11,22

2011
TW II**

-1,38
1,64

-2,87
2,56

elektronika, dan telematika), serta
industri prioritas khusus (gula, pupuk,
dan petrokimia).
Tidak kalah penting adalah
melakukan percepatan pembangunan
industri dalam kerangka Masterplan
Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) dan dilakukan secara
terintegrasi dengan sektor ekonomi
lainnya.

Berapakah target pertumbuhan
industri? Apakah dengan hasil
tersebut akan ada koreksi
target?

Berdasarkan Renstra Kementerian
Perindustrian 2009-2014, target
pertumbuhan industri non-migas
terus meningkat. Pada 2009 target
pertumbuhannya 2,52%, pada tahun
ini 6,10%, dan pada 2014 mencapai
8,95%. Kalau di rata-rata 6,78%.
Secara umum, pada tahun 2009
dan 2010 realisasi pertumbuhan sektor
industri non-migas telah melampaui
target. Dengan kondisi makro
ekonomi dan iklim investasi yang
semakin membaik, Pemerintah juga
optimis bahwa realisasi pertumbuhan
tahun 2011 ini kembali melampaui
target. Apalagi dengan hasil yang
dicapai pada triwulan II tahun 2011
ini, Pemerintah memperkirakan
pada akhir tahun 2011 pertumbuhan
industri bisa mencapai 6,5-6,6%.

Bagaimana keberpihakan
pemerintah saat ini terhadap
keberlangsungan industri dalam
negeri?
Media Industri • No. 03 - 2011
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Pemerintah tetap berkomitmen
untuk mendorong dan terus
meningkatkan daya saing industri
dalam negeri. Ini dibuktikan dengan
berbagai program dan kebijakan yang
telah diluncurkan.
Beberapa di antaranya, pertama,
Inpres No. 2 tahun 2009 tentang
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN) dalam
pengadaan barang/jasa pemerintah, di
mana pemerintah mewajibkan kepada
seluruh instansi pemerintahan untuk
memprioritaskan penggunaan produk
dalam negeri, bahkan Kementerian
Perindustrian bisa memberikan
preferensi bagi produk-produk yang
memiliki TKDN tinggi.
Kedua, memberikan insentif fiskal
berupa tax allowance dan tax holiday, di
antaranya adalah PMK No.130 tahun
2011 tentang Pemberian Fasilitas
Pembebasan atau Pengurangan PPh
Badan dan revisi PP No.62 tahun 2008
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
Untuk Penanaman Modal di Bidang
Usaha Tertentu dan/atau daerah
tertentu.
Ketiga, program revitalisasi industri
pupuk, revitalisasi industri gula,
revitalisasi industri tekstil dan produk
tekstil, pembangunan pabrik garam,
dalam rangka mencapai swasembada
dan meningkatkan daya saing,
khususnya menghadapi perdagangan
bebas.
Keempat, mendorong hilirisasi
industri olahan berbasis sumber daya
alam, khususnya kelapa sawit dan
kakao, baik melalui pembangunan
klaster industri dalam koridor ekonomi
maupun pemberlakuan bea keluar.
Kelima, melakukan pendampingan
dan advokasi industri-industri dalam
negeri yang mengalami hambatan
ekspor di luar negeri, seperti industri
pengolahan minyak sawit dan industri
kertas.
Keenam, melakukan percepatan
dan perluasan pembangunan ekonomi
Indonesia dalam kerangka MP3EI
dengan mendorong tumbuhnya
industri-industri unggulan dalam
negeri di enam koridor ekonomi.
Ketujuh, Fasilitas Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk mengatasi
16
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kesulitan permodalan bagi Industri
Kecil dan Menengah (IKM).

Dalam hal perpajakan,
pemerintah sering kali dianggap
kurang berpihak terhadap
industri dalam negeri. Apa
langkah Kemenperin?

Pemerintah, khususnya
Kementerian Perindustrian
dengan berkoordinasi dengan
kementerian lainnya terus mendorong
diberlakukannya insentif fiskal berupa
tax holiday dan tax allowance untuk
meningkatkan investasi investasi
industri di dalam negeri. Beberapa
insentif fiskal yang telah dan sedang
diupayakan antara lain:
Pertama, revisi PP No. 62
tahun 2008 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan Untuk Penanaman
Modal di Bidang-bidang Usaha
Tertentu dan/atau di Daerah-daerah
Tertentu, dimana telah disetujui
usulan 36 bidang usaha tertentu dan
38 bidang usaha tertentu di daerah
tertentu untuk mendapat fasilitas pajak
penghasilan.
Kedua, penerbitan PMK
No. 130 Tahun 2011 Tentang
Pemberian Fasilitas Pembebasan
atau Pengurangan PPh Badan (Tax
Holiday) untuk 5 (lima) sektor industri
yang dikategorikan sebagai industri
pionir.
Ketiga, revisi PMK No. 241
Tahun 2010 tentang Perubahan Tarif
Bea Masuk, yang menurunkan bea
masuk beberapa kelompok industri
mengingat beberapa bahan baku,
bahan penolong, dan barang modal
dari kelompok industri tersebut di
atas belum diproduksi atau sudah
diproduksi di dalam negeri namun
jumlahnya masih terbatas, sehingga
ketergantungan terhadap impor cukup
tinggi dan mempengaruhi daya saing
industri nasional.
Keempat, pemberian fasilitas Bea
Masuk Ditanggung Pemerintah Atas
Impor Barang dan Bahan untuk
14 sektor industri dalam rangka
meningkatkan daya saing industri
nasional yang sebagian bahan baku
dan bahan penolong masih diimpor.

Kabarnya Kemenperin diminta
Kementerian ESDM untuk
mengerem pertumbuhan
industri otomotif lantaran
dianggap sebagai pengguna
subsidi BBM terbesar?

Menekan pertumbuhan sektor
industri otomotif bukanlah salah
satu opsi bagi pemerintah untuk
mengurangi penggunaan subsidi BBM.
Ada tiga opsi yang diajukan oleh Tim
Pengawasan Kebijakan Pembatasan
BBM Bersubsidi kepada Pemerintah.
Opsi pertama, menaikkan harga
premium sebesar Rp500/liter menjadi
Rp5.000/ liter. Di samping kenaikan
harga BBM, khusus untuk angkutan
umum akan diberikan cash back.
Pilihan kebijakan ini memberikan
potensi penghematan subsidi dari
kenaikan harga dikalikan dengan
konsumsi.
Opsi kedua, melakukan perpindahan
konsumsi BBM dari premium ke
pertamax dengan harga pertamax yang
feasible sekitar Rp8.000/liter.
Opsi ketiga, melakukan penjatahan
konsumsi premium dengan
menggunakan kartu kendali, tidak
hanya untuk angkutan umum tetapi
juga terhadap kendaraan pribadi.
Akan tetapi, opsi ketiga ini dianggap
lebih cocok sebagai antisipasi jangka
panjang.
Hingga saat ini Pemerintah belum
memutuskan untuk mengambil opsi
tertentu. Pemerintah baru mengambil
langkah sebatas imbauan/anjuran
kepada masyarakat untuk tidak
membeli BBM bersubsidi.

Bagaimana dengan kebijakan
pengembangan industri
otomotif?

Terkait dengan perkembangan
industri otomotif, pemerintah justru
akan mengembangkan program Low
Cost Green Car untuk mendorong
industri mengembangkan kendaran
bermesin dengan volume silinder kecil
hemat konsumsi bahan bakar, serta
memenuhi spesifikasi emisi gas buang
Euro II.

Pertumbuhan Sektor Industri Non-Migas Tahun 2004 s.d. Triwulan II 2011
LAPANGAN USAHA
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

2004

PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN
DAN PERIKANAN
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
INDUSTRI PENGOLAHAN
a. Industri Migas
b. Industri Non Migas
LISTRIK, GAS, DAN AIR BERSIH
BANGUNAN
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI
KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERSH.
JASA-JASA
PRODUK DOMESTIK BRUTO
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS

Seperti apa Program Low Cost
and Green Car?

Saya perlu jelaskan dulu tentang
perkembangan industri otomotif.
Industri ini mempunyai peran besar
dalam perkembangan ekonomi,
karena melibatkan banyak industri
pendukungnya baik industri
komponen, industri bahan baku,
industri jasa, termasuk bengkelbengkel perawatan kendaraan. Industri
ini menyerap tenaga kerja lebih dari
2,3 juta orang.
Industri otomotif memberikan
pendapatan pajak pada tahun 2010
sekurang-kurangnya sebesar Rp.101
triliun yang barasal dari PPN,
PPNBM, PPh, BBN dan PKB. Ini
belum termasuk PPh Badan dan PPh
pasal 21.
Indonesia memerlukan industri
otomotif yang muatan teknologinya
cukup tinggi, memiliki dampak
ganda terhadap kegiatan ekonomi
luas, menyerap banyak tenaga kerja,
dan produknya dibutuhkan oleh
masyarakat banyak serta mempunyai
potensi untuk diekspor. Arah
pengembangan industri otomotif salah
satunya menjadikan Indonesia basis
produksi kendaraan bermotor.
Namun, untuk mengembangkan
industri otomotif ke depan tentunya
harus mempertimbangkan hal-hal
yang terkait dengan efisiensi dan juga
aspek lingkungan. Oleh karena itu,
Pemerintah melalui Kementerian
Perindustrian menetapkan kebijakan
pengembangan industri otomotif ke

2005

2006

2007

2008

2009*

2010**

2011
TW II**

2.82

2.72

3.36

3.47

4.83

3.98

2.86

2.49

-4.48
6.38
-1.95
7.51
5.30
7.49
5.70
13.38
7.66
5.38
5.03
5.97

3.20
4.60
-5.67
5.86
6.30
7.54
8.30
12.76
6.70
5.16
5.69
6.57

1.70
4.59
-1.66
5.27
5.76
8.34
6.42
14.23
5.47
6.16
5.50
6.11

1.93
4.67
-0.06
5.15
10.33
8.53
8.93
14.04
7.99
6.44
6.35
6.95

0.71
3.66
-0.34
4.05
10.93
7.55
6.87
16.57
8.24
6.24
6.01
6.47

4.44
2.16
-2.19
2.56
14.29
7.07
1.30
15.50
5.05
6.42
4.58
4.96

3.48
4.48
-2.31
5.09
5.31
6.98
8.69
13.45
5.65
6.01
6.10
6.56

0.78
6.09
(0.10)
6.61
3.91
7.42
9.57
10.65
6.88
5.70
6.49
7.00

arah yang hemat energi dan ramah
lingkungan.
Kebijakan ini diturunkan dalam
bentuk Program Pengembangan
Kendaraan Bermotor Berbiaya Murah
dan Ramah Lingkungan (Low Cost
and Green Car), dengan arah untuk
mendorong industri mengembangkan
kendaran bermesin dengan volume
silinder kecil, yaitu: antara 1000 - 1200
cc dengan konsumsi bahan bakar
≥ 20km/liter dan antara 700 - 999
cc dengan konsumsi bahan bakar ≥
22km/liter, serta memenuhi spesifikasi
emisi gas buang Euro II sesuai dengan
ketentuan berlaku.
Tingkat manufaktur produk Low
Cost and Green Car tersebut diharapkan
bisa mencapai 80% dalam 3 tahun.
Untuk program ini harga belum bisa
disebutkan masih menunggu kebijakan
insentif yang saat ini masih menjadi
pertimbangan kementerian terkait.
Insentif yang diinginkan produsen
dalam mendukung kebijakan ini antara
lain adalah pengurangan PPNBM
dan juga keringanan bea masuk
untuk pengimporan peralatan yang
diperlukan untuk melakukan kegiatan
produksi.
Kami ingin industri bisa
berkembang cepat, oleh karena itu
kami menginginkan insentif-insentif
ini dapat diberikan secepatnya.
Namun, pemerintah secara
keseluruhan masih memerlukan waktu
untuk membicarakannya, karena
kebijakan insentif sangat terkait
dengan kementerian lain, khususnya

Kementerian Keuangan.

Bagaimana dengan Program
Kendaraan Angkutan Umum
Murah?

Kebijakan lainnya adalah sesuai
dengan arahan Bapak Presiden
yaitu mengembangkan kendaraan
“Angkutan Umum Murah” sebagai
program Pro Rakyat. Program ini
diarahkan untuk mengembangkan
mobil dengan volume silinder 700
cc dan konsumsi bahan bakar ≥
22km/liter, bahan bakar “dual fuel”
BBM dan BBG (Liquid Gas for
Vehicle), kandungan lokal 60%, serta
menggunakan merek Indonesia,
dengan harga jual diharapkan
mencapai Rp. 50-55 juta.
Telah dilakukan pembinaan
terhadap industri dan dihasilkan 3
buah prototipe Kendaraan Angkutan
Umum Murah, antara lain: Pick
up merek GEA buatan PT INKA
(BUMN), Pick up merek TAWON
buatan PT Super Gasindo Jaya
(swasta), dan Pick up merek
MAHATOR buatan PT. MAHA
ERA MOTOR (swasta). Kendaraan
Prototipe ini akan dilakukan pengujian
sebelum dilakukan produksi massal.
Pada tahun 2012 akan dilakukan
pengujian produk (uji konstruksi, uji
kinerja mesin, uji jalan di jalan raya,
dan uji laik jalan) dan final desain dan
final prototyping, dan ditargetkan akan
sudah dilakukan produksi skala penuh
pada 2014. Mari kita songsong.... mi
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Mobil Murah
Buat Petani Desa

Selama ini produk-produk pertanian Indonesia kurang
bersaing di pasaran, salah satunya karena tidak ditunjang
oleh sarana angkutan. Ditengah kondisi petani yang
daya belinya rendah pemerintah membuat terobosan
untuk mengatasi kedua persoalan tersebut dengan
mengeluarkan program “mobil murah”.

S

elama ini produk pertanian
Indonesia kurang bersaing
di pasar lokal maupun
pasar luar. Selain karena
faktor kualitas benih, teknologi
tanam, dan pemeliharaan, daya
saing produk pertanian yang rendah
sangat dipengaruhi oleh penanganan
pascapanen (off farm).
18
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Jarak antara pusat produk dan
pasar yang jauh dan sarana jalan
yang kurang memadai kerap menjadi
masalah. Produk tidak bisa sampai ke
pasar dengan efisien sehingga sampai
di pasar menjadi rusak dan harganya
menjadi jatuh.
Masalah lain yang tidak kalah
penting adalah ketiadaaan sarana

angkutan bagi produk pertanian
itu. Kalau pun toh ada, petani harus
menyewa dengan harga yang cukup
mahal sehingga menjadi beban biaya
yang membuat harga produk mahal.
Pada saat yang sama, daya beli
petani, khusus yang tinggal daerah
perdesaan, memiliki daya beli yang
terbatas untuk memiliki sendiri sarana
angkutan yang umumnya harganya
relatif mahal.
Untuk membantu para petani
tersebut, Kementerian Perindustrian
berkomitmen untuk memprogramkan
pengembangan mobil murah bagi
masarakat perdesaan untuk menunjang
kegiatan produktif sektor pertanian.
Program pengembangan industri
mobil hemat energi dan ramah
lingkungan dengan harga yang
terjangkau (low cost green car/LCGC)
itu juga diyakini akan mendorong
pengembangan manufaktur otomotif
yang berbasis pada sumber daya lokal.
“Mobil angkutan murah itu
seharga Rp 50 juta –Rp80 juta yang
hanya disediakan untuk para petani
di pedesaan, jadi bukan untuk
dikonsumsi di kota,” kata Menteri
Perindustrian M.S. Hidayat saat
ditemui di JCC, Jumat (27/5/2011).
Mobil murah tersebut rencananya
akan diproduksi oleh PT INKA
produsen mobil GEA, dan PT
Super Gasindo Jaya yang merupakan
produsen mobil Tawon.
Namun, mobil yang akan
diproduksi oleh PT Industri Kereta
Api (INKA) itu masih dalam bentuk
embrio. Kendaraan angkutan tersebut
didesain berbentuk mobil pick-up yang
hemat bahan bakar dan dengan dapur
pacu berukuran 650 cc.
“Mobil tersebut ditargetkan sudah
mulai dipasarkan pada 2012,” ungkap
Menteri Perindustrian dalam Rapat
Kerja dengan Komisi VI DPR RI,
Jakarta, Senin (6/6/2011).

Untuk memuluskan program
tersebut, tidak hanya para Eselon 1, 2,
dan 3 yang turun tangan menggodog
konsep tersebut tetapi juga para teknisi
yang dimiliki oleh Kementerian
Perindustrian.
Pemerintah juga akan
menganggarkan dana sekitar Rp144
miliar untuk membiayai program
tersebut. Di samping itu, pemerintah
akan meningkatkan kemampuan
manufaktur PT INKA (Industri
Kereta Api Indonesia) melalui bantuan
mesin produksi, dan peningkatan
kemampuan industri kecil sebagai
industri pendukung komponen mobil
pedesaan melalui bantuan mesin dan
pendampingan tenaga ahli.
“Selain itu, pengembangan produk
konverter BBG dan engine control
unit,” tambahnya.
Untuk itu, Hidayat mensyaratkan
kendaraan tersebut harus memiliki
konsumsi bahan bakar di atas 20
km per liter dan seluruh bagian dari
mobil tersebut dibuat di dalam negeri.
“Engine, transmisi, body diproduksi
dalam negeri sampai tingkat full
manufacturing,” tuturnya.
Menurut dia, untuk mendukung
program ini, perlu ada bea masuk
untuk impor mesin dan bahan
baku komponen dari luar negeri
dihilangkan. Namun, itu hanya berlaku
untuk komponen yang belum dibuat di
dalam negeri.
“Pembebasan bea masuk atas impor
mesin peralatan dan atas impor bahan
baku dan komponen yang belum
dibuat di dalam negeri,” ujarnya.
Selain itu, Hidayat juga akan
mengembangkan pasar dalam negeri
dan luar negeri dengan memberikan
pembebasan pajak. “Untuk pasar
dalam negeri, diberikan pembebasan
atau pengurangan pajak penjualan
atas barang mewah berdasarkan atas
pencapaian tingkat manufakturing.
Untuk pasar ekspor, diberikan fasilitas
kemudahan impor tujuan ekspor dan
verifikasi,” tambahnya.
Produksi mobil tersebut, lanjut
Hidayat, merupakan kerjasama dengan
BUMN PT Industri Kereta Api
(INKA) . “Itu kami maksudkan nanti
BUMN PT INKA mengerjakan itu,”

ujarnya.
Nantinya, mobil murah ini akan
menjadi produk anak bangsa dengan
65% kandungan lokal. “Tapi mau
dipamerkan dulu kepada Presiden
dalam waktu dekat, karena ini karya
bangsa Indonesia, karena nanti
BUMN dengan beberapa perusahaan
swasta, konten lokalnya 65%,” tegas
Hidayat.
Hidayat menjelaskan mobil
tersebut ditujukan untuk mengangkut
hasil panen petani. Saat ini, produksi
mobil tersebut masih dalam tahap
perencanaan yang sedang disusun
feasibility study.
“Saya hanya memikirkan
produksinya, fungsinya, dan
distribusinya, yang sedang saya
pikirkan juga after sales, maintenance,
component. Nanti mau kita susun
lengkap feasibility study-nya sekarang
baru embrio produksinya kita siapkan,
jadi memang ada persiapan yang masih
harus dilakukan, terutama jaringan
pemasarannya,” pungkasnya.
****
Menurut Hidayat, program mobil
murah pedesaan tersebut merupakan
salah satu arahan presden di antara
enam arahan program pro rakyat yaitu
rumah super murah, angkutan umum
murah, program air bersih, program
listrik murah dan hemat, program
peningkatan hidup nelayan dan
masyarakat pinggir kota.
Sekjen Kemenperin Ansari
Bukhari menambahkan, dari 6
program yang ditugaskan presiden,
sektor pengadaan angkutan umum
murah pedesaan termasuk yang paling
berat. Dari keenam tadi, sebanyak 5
program dipastikan jalan tahun ini,
sementara program angkutan umum
murah baru bisa dilakukan 2012.
“Lagi disiapkan konsepnya, bikin
mobil itu kan lama,” katanya.
Ia menjelaskan konsep dasar
angkutan umum murah untuk
pedesaan ini bisa dalam bentuk mobil
pribadi ataupun umum. Namun secara
prinsip angkutan super murah ini bisa
mengangkut barang dan orang.
“Orang desa jangan disangka

nggak punya duit. Orang desa juga
mau punya mobil,” katanya
Pada tahap pertama, Hidayat
menyatakan produksi akan dimulai
pada tahun depan sebanyak 300 unit.
“Untuk peluncuran pertama, kita akan
luncurkan 300 unit dulu akan dimulai
produksinya tahun depan,” ujarnya.
Menurut Hidayat saat ini
pemerintah sedang memastikan
dahulu model dari mobil ini. Namun
diharapkan mobil ini bisa berfungsi
sebagai mobil pribadi yang juga
fungsional untuk mengangkut hasil
pertanian oleh petani.
Mobil murah kategori kedua
adalah mobil murah dan ramah
lingkungan atau low cost and green
car. Keterlibatan investor asal Jepang
dipastikan akan masuk ke proyek ini.
“Itu harganya kira-kira US$ 10
ribu atau sekitar Rp 85 juta. Kamu beli
mobil Rp 85 juta mau enggak, bagus.
Nanti Jepang segala sudah berminat
ikut joint,” ucap Hidayat kepada
wartawan.
Hidayat mengakui program ini
agak lama karena harus menunggu
penyikapan fiskal yang sedang
diproses. Ia optimistis segala regulasi
bisa selesai pada tahun ini, sehingga
pada tahun depan bisa mulai
diproduksi.
“Jadi, Daihatsu, Suzuki sudah
standby. Mereka sudah bersedia. Sudah
ready tinggal menunggu bagaimana
aturan yang jelas,” katanya.
Dikatakan Hidayat segmen pasar
mobil ini adalah pengguna motor yang
ingin beralih ke mobil. Dari sisi desain,
mobil segmen Rp 85 juta ini akan
didesain oleh Indonesia dengan cara
disayembarakan.
Mengenai kandungan komponen
lokal, lanjut Hidayat, maksimal akan
menggunakan komponen lokal namun
ada beberapa komponen yang harus
diimpor seperti micro chip dan gear box.
mi
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Serangkaian Dukungan

Buat Industri Rokok Yang Makin Terjepit
Sejalan dengan skala
prioritas pengembangan
industri hasil tembakau
periode kedua yang
diletakkan pada
penerimaan, kesehatan
dan tenaga kerja,
pemerintah menggenjot
cukai dan pajak dari
sektor ini. Seperti apa
dukungan terhadap
industri padat karya yang
makin tertekan ini?

I

ndustri Hasil Tembakau (IHT)
memiliki peran signifikan sebagai
penggerak perekonomian,
penyumbang terbesar
penerimaan negara dan pendulangan
devisa.
Pada 2007, jumlah pabrikan
di industri ini mencapai 4.793
unit dengan total produksi rokok
mencapai 231 miliar batang, sekaligus
menyumbang cukai kepada negara
sebesar Rp43,54 triliun. Ini belum
termasuk pajak yang disetor.
Namun, sejak Indonesia
meratifikasi Framework Convention
on Tobacco Control (FCTC) maka
kebijakan pengembangan industri hasil
tembakau harus disesuaikan dengan
konvensi yang dirancang oleh Badan
Kesehatan Dunia (WHO) itu.
FCTC yang ditetapkan tanggal
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28 Mei 2003 di Genewa itu
bertujuan untuk melindungi generasi
dari kerusakan kesehatan, sosial,
lingkungan dan konsekuensi ekonomi
dari konsumsi dan paparan asap rokok
melalui upaya pengendalian tembakau.
Langkah-langkah utama yang
dilakukan meliputi tindakan
pengurangan permintaan dan pasokan
tembakau. Di Indonesia pengendalian
tembakau telah diatur dalam PP 19/
tahun 2003 tentang Pengamanan
Rokok Bagi Kesehatan.
Terkait dengan hal itu,
pengembangan industri hasil
tembakau dilakukan secara bertahap
dengan masing-masing prioritas. Pada
periode 2007-2010, prioritasnya pada
aspek keseimbangan tenaga kerja
dengan penerimaan dan kesehatan.
Pada periode 2010-2015 prioritas

diletakkan pada aspek penerimaan
negara, selanjutnya kesehatan dan
tenaga kerja. Adapun pada periode
2015-2015 prioritasnya adalah aspek
kesehatan melebihi aspek tenaga kerja
dan penerimaan.
Terkait dengan hal tersebut,
setidaknya ada tiga kecenderungan
yang akan dihadapi oleh sektor
industri ini, yakni penerapan pajak
yang tinggi, pelarangan penjualan
produk tembakau kepada anak
di bawah umum, dan pelarangan
penjualan rokok dalam batangan
(jumlah kecil).
Menurut Direktur Cukai
Direktorat Jenderal Bea Cukai
Bachtiar mengatakan hingga 2015
pemerintah akan terus menaikkan tarif
cukai dan membatasi produksi rokok
yakni hanya 260 miliar batang.

Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan No 190.PMK.011/2010,
pemerintah menaikkan tarif cukai
rokok per 1 Januari 2011 sebesar 4%
- 10%, setelah sebelumnya melonjak
hingga 33%.
Ketentuan itu mencakup empat
jenis produk hasil tembakau, yakni
sigaret kretek mesin (SKM), sigaret
putih mesin (SPM), sigaret kretek
tangan (SKT)/sigaret putih tangan
(SPT), dan sigaret kretek tangan filter
(SKTF)/sigaret putih tangan filter
(SPTF).
“Bila kenaikan tarif pada 2010
sebesar 10%, pada tahun ini rata-rata
5,9%,” katanya. Kenaikan tarif juga
kemungkinan besar kembali terjadi
pada 2012, tetapi besarannya masih
perlu kajian dengan pertimbangan
pertumbuhan ekonomi inflasi dan
anggaran yang dibutuhkan.
Setelah 2015, pemerintah tidak
lagi mengutamakan cukai sebagai
penerimaan, hanya menjadikan cukai
sebagai alat membatasi konsumsi
rokok untuk menjaga kesehatan
masyarakat.
Untuk itu, tarif cukai SKM, dan
SKT akan disamakan sehingga tarif
cukai rokok menjadi tunggal. “Itu
berdasarkan roadmapnya single tariff ini
berlaku 2015-2020,” katanya.
Tahun ini, seperti diungkapkan
Dirjen Bea Cukai Thomas Sugijata,
industri rokok ditargetkan bisa
menyumbang penerimaan negara dari
cukai sebesar Rp62,7 triliun. Angka
ini naik dari rancangan awal tahun
yang sebesar Rp60,71 triliun, dan juga
dari target tahun 2010 yakni Rp52,26
triliun.
“Kalau Freeport itu sekitar Rp 20
triliun, industri rokok cuma dari cukai
saja sampai Rp 70 triliun,” kata Ketua
Umum Gabungan Perserikatan Pabrik
Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu
Soemiran. (Senin, 11/4/2011)
Dikatakannya, Freeport dampaknya
luar biasa terhadap lingkungan,
sedaangkan industri rokok dampak
ekonominya besar dari hulu ke hilir
mulai dari petani, pabrikan, sampai ke
pedagang asongan.
Dibandingkan dengan sektor
swasta lain, industri rokok tak ada

lawannya dari sisi setoran ke negara
maupun penciptaan lapangan kerja.
Untuk itu, pemerintah diharapkan
melindungi industri rokok dari pihakpihak yang ingin menjatuhkan industri
rokok termasuk dari asing.
“Kontribusi kita semakin hari
semakin tinggi, perlu diperhatikan
jadi di swasta tak ada yang seperti ini.
Misalnya 2010 target cukai Rp 60,1
triliun tetapi realisasinya mencapai Rp
66 triliun. Ini belum termasuk pajak,”
katanya.
***
Industri tembakau, seperti diakui
Menteri Perindustrian MS Hidayat,
telah memberikan dampak sangat
luas bagi perekonomian nasional.
Selain penggunaan bahan baku lokal
yang besar. Industri rokok kretek
juga menyumbang penerimaan dan
mendulang devisa.
Namun, pasokan dan permintaan
serta harga bahan baku tembakau
dan cengkeh kerap berfluktuasi, mutu
tembakau yang belum standar, rekayasa
tembakau rendah nikotin belum
banyak diterapkan.
Di samping itu, utilisasi kapasitas
olahan tembakau masih rendah,
dukungan litbang olahan tembakau
belum ada, lemahnya kemampuan
penetrasi pasar ekspor, adanya
kesenjangan jumlah dan harga bahan
baku tembakau dan cengkeh bagi
industri skala kecil dan menengah.
Di samping peluang
berkembangnya teknologi olahan
tembakau rendah tar dan nikotin,
pengembangan pasar rokok rendah tar
dan nikotin cukup besar baik domestik
maupun ekspor, dan belum optimalnya
penguasaan pasar terutama pasar
negara-negara berkembang, industri
ini menghadapi beragam ancaman.
Ancaman itu di antaranya,
adanya pengawasan secara global
terhadap tembakau dan olahannya
melalui ketentuan FCTC, maraknya
peredaran rokok illegal, dan tindakan
proteksisionisme di beberapa negara
tujuan ekspor, terutama di negaranegara maju.
Untuk itu, Kementerian

Perindustrian menyiapkan beragam
program aksi, seperti kajian
pengembangan IHT, bantuan
permodalan, diversifikasi penggunaan
energi alternatif, perumusan dan
penerapan SNI Tembakau kajian
dampak lingkungan penggunaan batu
bara atau bahan bakar lainnya untuk
proses pengeringan tembakau.
Selain penyusunan RUU
Pengendalian Dampak Tembakau yang
komprehensif dan berimbang dengan
melibatkan industri dan stakeholder,
dan penanganan produk rokok ilegal
juga akan menjadi perhatian serius
pemerintah.
Menteri Perindustriaan juga
berkomitmen membenahi struktur
industri rokok terutama pada skala
sangat kecil melalui Penggabungan
Pabrikan Golongan III A & B, serta
pemberlakuan Golongan Sigaret
Kretek Tangan Filter (SKTF) setara
dengan Sigaret Kretek Mesin (SKM).
Selanjutnya, registrasi kepemilikan
dan pengawasan impor mesin pembuat
rokok, penyusunan rumusan insentif
ekspor bagi produk tembakau dan
rokok, peningkatan kemitraan antara
petani tembakau dengan pengusaha
industri rokok, peningkatan koordinasi
dengan stakeholder terkait dalam
penentuan kebijakan cukai yang
terencana, kondusif dan moderat,
dan peningkatan ekspor produk
IHT melalui promosi, misi dagang,
perjanjian bilateral, regional dan
multilateral.
Targetnya, menurut Menperin,
produksi rokok meningkat menjadi
240 miliar batang pada tahun 2010
dan tahun 2025 sebanyak 260 miliar
batang, dan meningkatnya nilai
ekspor tembakau 15% per tahun dari
US$397,08 juta pada tahun 2008
menjadi US$1.056,24 juta pada tahun
2015.
Pemerintah juga menargetkan
peningkatan nilai ekspor rokok dan
cerutu sebesar 15%/tahun dari US $
401,44 juta pada tahun 2008 menjadi
US$1.067,84 juta pada tahun 2015,
serta meningkatnya ekspor tembakau
dan produk hasil tembakau ke negaranegara eks Uni Soviet, Amerika,
Afrika, dan Asia. mi
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Aroma Harum

Hilirisasi Industri Kopi

Komoditas kopi selama ini umumnya dijual masih dalam
bentuk biji sehingga nilai tambah yang diterima petani
di Indonesia relatif rendah. Untuk menciptakan nilai
tambah yang lebih tinggi pemerintah meluncurkan
program hilirisasi industri.

K

opi merupakan salah satu
komoditas yang penting
dunia. Komoditas ini
mempunyai potensi yang
besar di pasar, karena permintaan
kopi yang tinggi di dalam negeri dan
di luar. bahkan sebagian masyarakat
luar negeri menganggap bahwa kopi
merupakan barang mewah.
Dalam peta perdagangan kopi
dunia posisi Indonesia sangat di
perhitungkan karena negeri ini
merupakan pemasok terbesar
ketiga setelah Brasil dan Vietnam.
Berdasarkan data Internationaal
22
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Coffee Organization, produksi kopi
Indonesia pada 2009 tercatat 11,38
juta bag, adapun Brasil 39,10 juta bag
dan Vietnam 18,20 juta bag. Setiap
bag berbobot 60 kg.
Menurut Sekretaris Eksekutif
Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia
(AEKI) Rachim Kartabrata, nilai
ekspor kopi pada periode 2009/2010
meningkat 3%, seiring dengan
penguatan harga komoditas ini di
pasar dunia hingga 40%.
Pada periode 2009/2010, nilai
ekspor kopi Indonesia tercatat capai
US$ 795,5 juta dengan volume

350.000 ton atau meningkat sekitar
3% dari tahun sebelumnya, senilai US$
772 juta dengan volume 401 ribu ton.
Perinciannya, ekspor biji Robusta
280.000 ton atau senilai mencapai US$
504,4 juta, kopi biji Arabika 56.000
ton senilai US$ 224,1 juta, dan produk
kopi gabungan 14.000 ton senilai US$
61 juta.
Tentu, devisa yang didulang itu
masih bisa ditingkatkan bila ekspornya
tidak hanya dalam bentuk biji, tetapi
sudah diolah dalam bentuk produkproduk olahan, seperti bubuk kopi,
kopi kemasan, atau kopi bermerek.
Untuk itu, Kementerian
Perindustrian meluncurkan programprogram hilirisasi industri kopi, untuk
menciptakan nilai tambah yang lebih
besar melalui upaya bertumbuhnya
pabrikan berbasis kopi.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan rencana hilirisasi produk
kopi disiapkan pemerintah karena
adanya prospek yang bagus untuk

komoditas kopi dan produk-produk
turunannya. kedepannya pemerintah
akan mendorong pengolahan kopi
didalam negeri.
“Karena kami melihat kopi itu
mempunyai prospek untuk downstream
(produk turunan) dari produk
turunannya,” kata Menteri Perindustri
an MS Hidayat ketika ditemui di
kantornya Selasa (24/5/2011).
Pemerintah tengah menyiapkan
kemudahan-kemudahan untuk
menjalankan hilirisasi komoditas kopi.
Menurut Hidayat, jika hal tersebut
dapat dilakukan banyak investor yang
akan masuk ke Indonesia.
“Kalau kita beri policy kemudahan
untuk downstream, para investor
akan masuk,” ujarnya. Untuk itu, para
pejabat eselon 1 dan 2 kementeriannya
membuat rencana hilirisasi
komoditas kopi yang selanjutnya
akan disampaikan kepada Menteri
Keuangan.
Hidayat meyakini program
hilirisasi kopi akan membawa hal
positif seperti yang terjadi pada
komoditas kakao (coklat). Pemerintah
telah menyikapi kebijakan kakao
dengan memberikan disinsentif untuk
ekspor biji kakao.
“Saya optimis, sukses kita di kakao.
Kita menyikapinya dengan disinsentif
untuk ekspor biji kakao,” tuturnya.
Menurutnya investor dari Malaysia
dibidang pabrik kakao telah meminta
kepada pemerintah Indonesia untuk
tidak menghilangkan bea keluar kakao.
Saat ini, mereka telah membangun
pabrik pengolahan biji kakao di Batam
dan akan diresmikan oleh Menteri
Perindustrian.
“Bulan depan saya diminta
meresmikan pabrik kakao di Batam,
investasi Malaysia. Dulu kan mereka
marah karena bea keluarnya kita
kenakan. Sekarang setelah 1 tahun
kapok, mau membangun pabrik di sini.
Sekarang menuntut pemerintah, bea
keluarnya jangan dicabut,” jelasnya.

Road map

Menurut Direktur Jenderal
Industri Agro Kementerian
Perindustrian Benny Wachyudi, road
map pengembangan industri berbasis

kopi tengah disusun.
Pengembangan specialty coffee
menjadi bagian dari program
tersebut.“Kita sedang meng-update
sejumlah kondisi yang dialami
komoditi kopi. Programnya nanti akan
menyeluruh mulai dari hulu yakni
peningkatan produksi petani hingga
ke hilir, termasuk memperhitungkan
aspek perdagangannya,”terang Benny.
Sejumlah usulan juga
sudah diajukan oleh pihak yang
berkepentingan kepada Kementerian
Perindustrian terkait upaya
peningkatan kinerja sektor kopi
nasional. Salah satunya permohonan
Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi
Indonesia (AEKI) agar pemerintah
mengkaji ulang dan merevisi regulasi
yang mengizinkan pembeli, bahkan
pembeli asing, membeli langsung ke
petani.
Menurut dia, permintaan itu
menyusul keluhan eksportir dan
industri yang semakin kesulitan
memperoleh pasokan kopi. “Saat ini
pengumpulan kopi di lapangan oleh
industri sedang seret. Perusahaan
pembeli, bahkan pembeli asing, banyak
yang langsung ke petani.
Memang ada regulasi yang
mengizinkannya. Bahkan, kopi yang di
lapangan saat ini sudah dibeli hingga
awal 2013. Artinya, sudah ada pembeli
yang mengijon. “Ini tentu mengganggu

industri pengolah kopi,” kata Ketua
Kompartemen Renlitbang AEKI
Lampung Muchtar Lutfie.
Kebijakan itu sudah ada
sejak Menteri Perindustrian dan
Perdagangan dijabat oleh Tungki
Ariwibowo. “Kita minta regulasi
itu direvisi. Saat ini trennya adalah
perusahaan pembeli, termasuk asing,
langsung membeli ke petani. Peraturan
itu menguntungkan perusahaan
pembeli asing,” kata Muchtar.
Sementara itu, terkait disinsentif
dalam rangka hilirisasi, Muchtar
mengusulkan agar pemerintah tidak
memberlakukan bea keluar atas ekspor
kopi. Pasalnya, jika diberlakukan,
ekspor kopi Indonesia akan kalah
bersaing dengan negara lain,
khususnya Vietnam.
Apalagi, produktivitas kopi
Vietnam lebih unggul dengan rata-rata
4 ton per hektar per tahun, sedangkan
Indonesia masih berkisar 0,8 - 1 ton
per hektar per tahun. Sementara itu,
konsumsi kopi di dalam negeri masih
rendah, yakni sekitar 0,6 kg per kapita
per tahun.
“Kalau mau, sebaiknya memberikan
insentif ke petani agar mendapat
kemudahan akses permodalan,
pupuk, hingga pengembangan
kelompok petani. Dengan begitu,
petani mempunyai posisi tawar,” kata
Muchtar. mi
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Membuat Cokelat
Makin Legit

Setelah cukup lama mati suri, sebanyak 14 pabrik pengolahan
kakao tiba-tiba bangkit lagi. Bertempat di PT Ceres, Menteri
Perindustrian M.S. Hidayat mencanangkan 2011 sebagai tahun
kebangkitan industri kakao dan cokelat nasional.

S

ejak tahun 2008 Indonesia
telah memiliki 15 pabrik
pengolahan kakao (grinders),
yang melakukan pengolahan
biji kakao kering menjadi liquor, cocoa
butter, cake dan cocoa powder.
Lokasinya tersebar di berbagai
daerah, di Sumatera Utara (1), Banten
(6), Jawa Barat (1), Jawa Timur (2),
Sulsel (4), dan Sulawesi Tenggara
(1). Secara keseluruhan, kapasitas
olah terpasang industri ini mencapai
345.000 ton per tahun, namun
produksi riilnya hanya 180.000 ton per
tahun (52,17%).
Padahal, produksi kakao Indonesia
mencapai 803.000 ton. Rupanya para
pedagang lebih memilih mengekspor
hasil panen petani dalam bentuk biji
kering tanpa fermentasi.
Akibat kelangkaan pasok bahan
baku, industri pengolahan kakao di
24
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dalam negeri seperti hidup segan mati
tak mau, dan tak sedikit yang masuk
stadium mati suri. Hingga awal 2010,
jumlah pabrik yang masih beroperasi
tinggal lima unit.
Sebaliknya, negara jiran Malaysia
yang hanya menghasilkan panen
kakao 30.000 ton per tahun justru
mampu mengolah 400.000 ton kakao
per tahun (82,5%) dari total kapasitas
terpasang industrinya 480.000 ton per
tahun.
Sedangkan Singapura yang tidak
memiliki tanaman kakao malah
memiliki kapasitas industrinya
mencapai 100.000 ton per tahun.
Ironis memang tetapi itulah kenyataan
pahit industri kakao di dalam negeri.
Untuk mencegah lebih banyak
lagi industri pengolah yang sekarat,
pemerintah meluncurkan dua
resep, yakni Peraturan Menteri

Keuangan No. 67/PMK.0.11/2010
tentang Pengenaan Bea Keluar
Terhadap Ekspor Biji Kakao, dan
Peraturan Menteri Perindustrian No.
60/M-IND/PER/6/2010 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri No. 45/M-IND/PER/5/2009
tentang Pemberlakukan SNI Kakao
Bubuk secara wajib.
“Setelah ada kebijakan bea keluar
kakao ada 6 pabrik yang beroperasi
kembali,” kata Ketua Umum Asosiasi
Industri Kakao Indonesia (AIKI)
Pieter Jasman saat ditemui di lokasi
pertokoan Sarinah, Jakarta, Rabu
(9/6/2010).
Dalam waktu 11 bulan pengenaan
bea keluar kakao, jumlah pabrik yang
beroperasi mencapai 11 unit dengan
produksi mencapai 150.000 ton lebih
dari total kapasitas terpasang 300.000
ton per tahun.
“Untuk yang 4 pabrik lagi hingga
sampai 15 pabrik yang beroperasi
memerlukan 4-5 bulan ke depan,”
katannya. Diharapkan jika semua 15
pabrik pengolahan kakao menjadi
bubuk coklat beroperasi maka
kapasitas 300.000 ton bubuk coklat per
tahun bisa dicapai.
Bahkan kata dia, pada tahun 2015
produksi sebanyak 400.000 ton bubuk
coklat akan terlampaui. “Itu ditambah
dengan adanya investasi baru yang
masuk,” jelasnya.
Saat ini kata dia sudah ada 3
investor asing yang menjajaki investasi
pabrik pengolahan biji kakao di
Indonesia. Dua dari Malaysia dan
satu lagi perusahaan multinasional
yang sebelumnya bergerak di bidang
perdagangan atau ekspor biji kakao.
Ia memperkirakan untuk investasi
kapasitas produksi 70.000 ton bubuk
kakao setidaknya diperlukan investasi
US$ 70 juta per pabrik.

Tahun kebangkitan

Bertempat di PT Ceres,
Bandung, pada tanggal 24 Juni 2011,

Menteri Perindustrian MS Hidayat
mencanangkan 2011 sebagai tahun
“Kebangkitan Industri Kakao dan
Cokelat Nasional”.
Pencanangan itu juga sekaligus
ditandai dengan diresmikannya
14 industri pengolahan kakao dan
cokelat di berbagai daerah, baik yang
merupakan investasi baru maupun
industri lama yang melakukan
perluasan.
Dengan diresmikannya ke-14
pabrik kakao dan cokelat itu, kapasitas
terpasang industri naik 57,9% dari
272.875 ton per tahun menjadi
430.950 ton, atau meningkat sebesar
158.075 ton.
Sementara itu kapasitas terpasang
industri pengolahan kakao dan cokelat
nasional meningkat dari 531.675 ton
per tahun pada tahun 2010 menjadi
689.750 ton pertahun pada tahun
2011.
“Keberhasilan tersebut boleh
dikatakan membawa era baru bagi
pengembangan industri pengolahan
kakao dan cokelat Indonesia. Ini
merupakan momentum yang sangat
baik dalam kebangkitan industri kakao
dan cokelat di dalam negeri. Oleh
karena itu, tidak berlebihan apabila
tahun 2011 ini kita canangkan sebagai
tahun kebangkitan industri kakao dan
cokelat nasional,” kata Menperin.
Keberhasilan itu, merupakan buah
dari berbagai program dan kebijakan
yang telah dan sedang dijalankan
pemerintah di mana industri
pengolahan kakao (bersama CPO
dan karet) telah ditetapkan sebagai
salah satu industri prioritas agro
yang dikembangkan melalui hilirisasi
produk agro.
Beberapa kebijakan untuk
mendorong pengembangan industri
hilir kakao dan cokelat nasional
antara lain menghapuskan PPN atas
komoditas primer termasuk biji kakao;
negosiasi penyesuaian tarif bea masuk
kakao olahan di beberapa negara
tujuan ekspor; melaksanakan Program
Gernas Kakao untuk meningkatkan
mutu dan produksi kakao; menerapkan
SNI wajib untuk kakao bubuk; dan
menerapkan bea keluar atas ekspor biji
kakao.

“Berbagai langkah kebijakan
itu sudah menampakkan hasilnya.
beberapa industri yang sebelumnya
dikatakan “mati suri” kini sudah
bangkit kembali,” kata Menperin.
Bahkan beberapa perusahaan
sedang dan telah berekspansi, di
samping itu sebanyak tujuh investor
asing berminat berinvestasi di
Indonesia, yakni ADM dari Singapura,
Guanchong Cocoa dari Malaysia,
Olam International dari Singapore,
Mars dari Amerika Serikat, Cargill
dan Armajaro dari Holland dan
Ferraro dari Italia.
Memang realisasinya saat ini
satu perusahaan menginvestasikan
modalnya, yakni PT Asia Cocoa
Indonesia. Berlokasi di Pulau Batam,
kapasitas produksi pada tahun pertama
60.000 ton dan akan dikembangkan
menjadi 120.000 ton/tahun.
Investasinya diperkirakan mencapai
US $ 24 juta.
Sementara itu, PT Sarinah
(Persero) telah menggandeng
Lembaga Ekonomi Masyarakat
Sejahtera-yang merupakan gabungan
dari kelompok tani/Gapoktan- untuk
pembinaan pascapanen dan pemasaran
setidaknya 5000 ton biji kakao
fermentasi per tahun.
Biji kakao tersebut diolah menjadi
kakao olahan di PT Bumitangerang
Mesindotama (BTCocoa).
Ya, Indonesia memang memiliki
ketersediaan bahan baku melimpah.
Berdasarkan data International Cocoa
Organization (ICCO), produksi
biji kakao Indonesia pada tahun
2009/2010 merupakan yang terbesar
ketiga di dunia (550.000 ton) setelah
Pantai Gading (1,24 juta ton) dan
Ghana (632.000 ton).
Kendati demikian, sebagian besar
(72%) biji kakao Indonesia masih
diekspor dan hanya 28% yang diolah di
dalam negeri. Namun dengan berbagai
kebijakan, khususnya penerapan bea
keluar biji kakao, volume ekspor biji
kakao pada tahun 2010 telah menurun
sebesar 2% dibandingkan tahun 2009,
yaitu dari 439.300 ton pada tahun
2009 menjadi 432.426 ton pada tahun
2010.
Walaupun volume ekspor biji

kakao 2010 mengalami penurunan
sebesar 2% dibanding tahun 2009,
namun nilai ekspornya masih tetap
naik 10% dari US$ 1,09 miliar pada
tahun 2009 menjadi US$ 1,19 miliar
pada tahun 2010 akibat naiknya harga
biji kakao di pasar dunia.
Sementara itu, volume ekspor
kakao olahan meningkat 26% pada
tahun 2010 dibandingkan tahun
2009 sebanyak 81.993 ton menjadi
103.055 ton. Dari sisi nilai, kinerja
ekspor kakao olahan jauh lebih tinggi
peningkatannya yakni 38% seiring
dengan penguatan harga komoditas
olahan.
Dengan meningkatnya produksi
kakao olahan dan produk cokelat,
kata Menperin, upaya pemasarannya
pun perlu ditingkatkan. Salah satunya
dengan meningkatkan konsumsi kakao
per kapita.
Konsumsi kakao per kapita dunia
dewasa ini masih didominasi oleh
negara-negara Eropa seperti Swiss
(10,2 kg/kapita/tahun), Jerman (9 kg/
kapita/tahun), Inggris (8,8 kg/kapita/
tahun).
Konsumsi kakao perkapita
Indonesia sendiri masih sangat
rendah yaitu sekitar 0,2 kg/kapita/
tahun, masih jauh lebih rendah dari
konsumsi kakao per kapita di Jepang
yang mencapai 1,8 kg/kapita/tahun
dan kosumsi kakao di Malaysia yang
mencapai 0,6 kg/kapita/tahun.
Agar industri pengolahan kakao
dan cokelat lebih berkembang ke
depan, pemerintah juga sedang
melakukan revisi PP No. 62 Tahun
2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 1
tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk penanaman modal
di bidang-bidang usaha tertentu dan/
atau di daerah-daerah tertentu.
Industri kakao dan industri
makanan berbasis kakao termasuk
salah satu bidang industri yang
diusulkan untuk mendapatkan insentif
investasi berupa tax allowance. Menteri
Perindustrian mengharapkan industri
kakao dan cokelat terus meningkatkan
daya saingnya sehingga mampu
bersaing di pasar global. mi
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Bulan Madu Pajak
Masih Berlanjut

Pemerintah telah menyetujui pemberian tax holiday untuk
tiga proyek skala besar dengan total investasi US$13 miliar.
Tak berhenti di situ, sejumlah perusahaan lain tengah
dipertimbangkan untuk mendapatkan fasilitas yang sama.

H

al tersebut disampaikan
Menteri Perindustrian
M.S. Hidayat kepada
wartawan di Istana
Presiden, Selasa, 20 September 2011.
Menurut dia, sekitar 10 proyek skala
besar diajukan kepada pemerintah
untuk dipertimbangkan diberikan
insentif pembebasan pajak penghasilan
badan selama periode tertentu (tax
holiday) .
Seperti diketahui, pemerintah
menyetujui pemberian tax holiday
26
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untuk tiga proyek skala besar dengan
total investasi US$13 miliar. Tiga
proyek besar itu adalah proyek Kilang
Balongan II di Indramayu, Jabar.
Selain itu, pabrik baja Krakatau SteelPosco dan Caterpillar.
Kementerian Perindustrian
mengharapkan tiga proyek skala
besar yang mendapat persetujuan
pemerintah untuk diberikan tax
holiday tersebut akan menciptakan efek
berganda pada bisnisnya.
“Jadi akan beruntun. Banyak sub

sektor yang terlibat, investasinya cukup
besar. Bidangnya [juga] dibutuhkan
oleh kita,” kata Hidayat
Direktur Diregulasi Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Indra Darmawan investor
baru masuk ke Indonesia harus padat
karya dan memiliki minimal 300 orang
pekerja dengan nilai investasi minimal
Rp 50 miliar.
Pemerintah juga memberikan
pengurangan pajak untuk capital
intensive dengan syarat memiliki dana
investasi sebesar Rp100 miliar. Selain
itu, memiliki pekerja sejumlah 100
orang.
Namun, pemberian kebijakan
pengurangan atau penghilangan pajak
tidak dapat diberikan untuk investor
yang sama. Pemberian kebijakan ini
hanya dapat diberikan salah satunya.
“Kalau tidak tax holiday

(penghilangan pajak), ya tax allowance
(pengurangan pajak),” jelasnya.
Ketentuan tax allowance ini sejalan
dengan Peraturan Pemerintah (PP)
No.62/2008 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan (PPh) untuk Kegiatan
Penanaman Modal di Sektor usaha
Tertentu dan Wilayah Tertentu.
PP No.62 Tahun 2008 merupakan
perbaikan dari regulasi sebelumnya
yaitu PP No.1 Tahun 2007.
Fasilitas PPh yang diberikan
adalah pengurangan penghasilan neto
sebesar 30% dari jumlah investasi
yang dibebankan selama 6 tahun
(masing-masing sebesar 5% per
tahun), penyusutan dan amortisasi
yang dipercepat, pengenaan PPh atas
dividen yang dibayarkan kepada subjek
pajak luar negeri sebesar 10%, dan
kompensasi kerugian yang lebih lama
dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10
tahun.
Menurut Indra, ada beberapa sektor
industri yang menjadi calon penerima
tax holiday, seperti industri kilang
minyak, pabrikan logam dasar, besi dan
baja, serta grasifikasi batu bara.
“Sektor yang jadi calon untuk
mendapatkan tax holiday itu logam
dasar, besi baja, kilang minyak,
gasifikasi batubara,” jelasnya.
Industri kilang minyak, menurut
dia, merupakan salah satu sektor yang
paling membutuhkan kebijakan tax
holiday. Hanya dengan kebijakan
tersebut industri kilang dapat beroprasi
dan dapat menarik investasi.
“Kilang minyak paling menunggu
tax holiday. Dia tidak bisa beroprasi
tanpa tax holiday,” ujarnya.
Terkait dengan masa pemberlakuan
insentif itu, dia mengatakan tax holiday
tersebut baru dapat dikeluarkan
pada bulan Agustus 2011. Kebijakan
penundaan pungutan pajak itu juga
memiliki masa berlaku sampai dengan
5 tahun dan dapat diperpanjang 3
tahun. Jadi, masa berlakunya maksimal
8 tahun.
“Pembicaraan terakhir itu,
masa berlakunya 5 tahun dan bisa
diperpanjang 3 tahun,” imbuhnya.

10 Sektor

Sebelumnya, Menteri Koordinator

Perekonomian Hatta Radjasa
mengungkapkan sebanyak 10 sektor
industri bakal mendapatkan stimulus
lewat insentif fiskal dalam bentuk
keringanan perpajakan di tahun ini.
“Ini dilakukan sejalan dengan
rencana pengembangan sektor hilir
industri di Indonesia,” kata Hatta
Rajasa dalam acara Rapat Kerja
Pelaksanaan Pembangunan Tahun
2011 di JCC, Senayan, Jakarta, awal
tahun ini.
Adapun 10 sektor yang
mendapatkan insentif tersebut yakni
industri makanan dan minuman,
industri tekstil dan produk tekstil,
industri elektronika, industri alat
angkut, dan industri alat komunikasi
dan informatika.
Selain itu, industri logam dasar
dan mesin, industri petrokimia,
industri pengolahan hasil pertanian,
peternakan, dan kehutanan, industri
pengolahan hasil laut, serta industri
berbasis budaya atau industri kreatif.
“Untuk sejumlah industri tersebut,
pemerintah sedang mempersiapkan
dan sudah mempersiapkan sejumlah
insentif sebagai turunan dari Undangundang Penanaman Modal dan revisi
PP.62/2008,” tutur Hatta.
Hatta menilai insentif akan
diberikan bagi kegiatan industri
atau penanaman modal yang
memenuhi sejumlah kriteria. Kriteria
yang dimaksud meliputi industri
berbasis inovasi atau industri kretif,
menampung tenaga kerja dalam

jumlah besar, serta bersifat padat
modal.
Sebagai informasi, pemerintah
telah menjanjikan terbitnya paket
aturan sebagai dasar pemberian
insentif fiskal ke depannya. Paket
aturan tersebut meliputi peraturan
pemerintah tentang fasilitas
pembebasan pajak untuk jangka
waktu tertentu (tax holiday) dan revisi
Peraturan Pemerintah No.62/2008
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
untuk Kegiatan Penanaman Modal di
Sektor usaha Tertentu dan Wilayah
Tertentu.
Sebelumnya, pemerintah telah
menyeleksi lebih dari 120 bidang
usaha yang diusulkan pembina sektor
usaha untuk memperoleh fasilitas
pajak penghasilan (PPh) yang
merupakan perluasan dari 38 bidang
usaha dalam PP No.62/2008.
Fasilitas PPh yang diberikan adalah
pengurangan penghasilan netto 30%
dari jumlah investasi yang dibebankan
selama 6 tahun (masing-masing 5%
per tahun), penyusutan dan amortisasi
yang dipercepat, pengenaan PPh atas
dividen yang dibayarkan kepada subjek
pajak luar negeri sebesar 10%, dan
kompensasi kerugian yang lebih lama
dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10
tahun.
Kementerian Keuangan
menyatakan jangka waktu pemberian
untuk tax holiday adalah selama 5-10
tahun. mi
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Agar Tak Kehilangan

Inalum

Arah kebijakan pemerintah terhadap kelanjutan
kerja sama dengan Jepang di PT Indonesia Asahan
Aluminium (Inalum) makin terang. Melalui
Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Indonesia akan
mengambil-alih seluruh saham yang dimiliki investor
asing pada 2013.

H

al itu disampaikan
kembali oleh Kepala
PIP Soritaon Siregar
dalam diskusi Laporan
Kinerja PIP Tahun 2011 di Bogor,
Jumat (15/7/2011). Sebelumnya,
komitmen pengambil-alihan Inalum
telah disampaikan Menkeu Agus
Martowardojo.
Setelah diambil-alih seluruhnya,
kata Soritaon, pemerintah pusat baru
akan membuka penawaran tender
apabila ada perusahaan lokal yang
berkeinginan untuk memiliki sebagian
saham pabrik aluminium terbesar itu.
“Tapi untuk langkah pertama kita
akan ambil semua pada 2013 itu,” kata
Soritaon.
Saat ini, saham Inalum dikuasai
28
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oleh Pemerintah Indonesia sebesar
sebesar 41,1% adapun sebagian
besar dimiliki oleh Nippon Asahan
Aluminium (NAA), Jepang yakni
sebanyak 58,9%.
Saham NAA dimiliki Japan Bank
for International Cooperation ( JBIC)
yang mewakili pemerintah Jepang
sebesar 50% dan sisanya oleh 12
perusahaan swasta Jepang. Proyek itu
mulai beroperasi pada 6 Januari 1976,
dan sesuai Master of Agreement yang
ditandatangani 7 Juli 1975, kerja sama
ini akan berakhir pada 2013.
Untuk memuluskan proses
pengambilalihan tersebut Presiden
SBY telah mengeluarkan Keputusan
Presiden (Keppres) No 27 Tahun 2010
mengenai tim perundingan proyek

Inalum.
Tim perunding Inalum telah
ditetapkan pada tanggal 1 Desember
2010 yang diketuai oleh Menteri
Perindustrian. Proses negosiasi awal
antara Indonesia dengan Jepang sudah
dijajaki sejak Januari 2011.
Negosiasi dengan pihak Jepang
akan menentukan apakah PT Inalum
setelah 2013 akan dikuasai oleh
Indonesia seluruhnya atau porsi saham
Jepang akan tetap ada di Inalum atau
kerja sama akan terus dilanjutkan.
Inalum merupakan sebuah
perusahaan patungan antara Indonesia
dengan Jepang, yang bergerak dalam
industri aluminium dengan kapasitas
produksi sekitar 230.000-240.000 ton
per tahun.
Inalum merupakan satu-satunya
perusahaan lokal yang bergerak di
sektor produksi aluminium. Selama
ini, hasil produksi Inalum sebagian
besar dikirim ke Jepang, dan Indonesia
sendiri harus mengimpor alumunium
dari negara lain untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan perundingan dengan

pihak Jepang sudah dimulai pada 18
Februari 2011.
“Di situ masing-masing pihak
menyampaikan argumennya, dan
bagaimana menyelesaikan kerjasama
Inalum hingga tahun 2013,” ujar
Hidayat di Jakarta.
Dia mengatakan pemerintah akan
meningkatkan industri aluminium
setelah perusahaan itu diambil alih,
dan menjadikan Sumatra Utara
sebagai kluster industri yang berbasis
alumunium.
Kapasitas produksi setidaknya
harus bisa meningkat dari 225.000 ton
saat ini menjadi 300.000 ton ke depan.
“Kebutuhan industri dalam negeri juga
harus didukung oleh produksi dari
Inalum,” kata Hidayat.
Dengan diambil alihnya Inalum,
pabrikan ini akan bisa lebih banyak
menghasilkan nilai tambah bagi
industri hilir di Indonesia.
Menurut Hidayat, pada 2012
seluruh kesepakatan antara Jepang
dan Indonesia harus diselesaikan.
Untuk menuju ke sana, Kementerian
Perindustrian mengajukan dana Rp
8 miliar tambahan dalam APBN-P
2011 untuk memfasilitasi penyelesaian
perundingan
“Menuju ke sana, ada suatu
proses. (Dana yang diminta) ini untuk
pembiayaan konsultan independen.
Tapi pada prinsipnya pengambil
alihan akan dilakukan pemerintah.
Pembiayaan administratif ini kami
masih akan konsultasikan dengan
Presiden,” kata Hidayat, dalam Rapat
Dengar Pendapat dengan Komisi VI
DPR (Rabu, 6/7/2011).
Menteri menjelaskan dana tersebut
akan digunakannya untuk hal-hal
yang bersifat administratif, termasuk
termasuk audit nilai buku Inalum
selama dipegang perusahaan Jepang,
penentuan nilai dan mekanisme
pembayaran kompensasi pemerintah
untuk mengambil alihan PLTA dan
pabrik peleburan dari NAA.
Kajian tersebut akan dilakukan
oleh akademisi selain juga jasa
konsultan. Dana tersebut juga
akan digunakan untuk kajian
pengembangan Inalum pasca
pengambilalihan.

Menurut Hidayat, selama 27 tahun
tidak ada kerugian atau kerusakan
mesin dan peralatan di perusahaan
aluminium yang lebih banyak
mengekspor hasil produksinya ke
negara sakura tersebut.
Secara usaha, Inalum sehat.
Kerugian terbesar yang diderita
perusahaan merupakan foreign exchange
loss akibat penguatan yen tiga kali lipat.
“Kami ingin policy penjualan
Inalum bisa diubah. Inalum sekarang
dapat kuota jual ke dalam negeri, tetapi
lebih mahal dari harga yang diekspor
ke Jepang. Tapi ini nanti kalau sudah
settle siapa yang mengoperasikan,”
cetus Hidayat.
Asosiasi Pabrik Kabel Listrik
Indonesia (APKLI) berharap
pemerintah dapat mengakomodir
pasokan bahan baku kabel dari
dalam negeri, yaitu aluminium yang
pasokannya sudah mulai menipis.
“‘Total yang memasok kita dari
dalam negeri hanya 20%. Sisanya
terpaksa kita impor,’’ kata Ketua
Umum APKBLI, Noval Jamalullail
di Seminar Wire & Tube Southeast
Asia 2011 di Grand Hyatt, (Senin
11/7/2011).
APKBI sudah mengajukan
permohonan kepada Kementerian
Perindustrian agar dapat
mengakomodir permintaan pasokan
tersebut. Menurut dia, kebutuhan
aluminium pabrikan kabel di
Indonesia mencapai 200.000 ton.
Asosiasi ini berharap pemerintah

mengambil alih Inalum dan
kebijakan pasokannya diubah dengan
memerhatikaan kebutuhan industri di
dalam negeri.
Menteri Keuangan Agus
Martowardojo memastikan
pemerintah Indonesia akan ambil
kepemilikan proyek Inalum melalui
Pusat Investasi Pemerintah (PIP) pada
tahun 2013.
“Pemerintah akan ambil Inalum
untuk kembali, dan Inalum itu kalau
kita tidak jaga kembali ke Indonesia
itu bisa nantinya menjadi satu
kehilangan bagi Indonesia,” kata Agus
Martowardojo (Rabu, 27/4/2011).
Jika Inalum dilepas begitu saja
maka negara akan dirugikan hingga
US$ 1,2 miliar.
“Inalum itu memberikan nilai
tambah yang baik dan paling tidak itu
di tahun 2013 kalau kita nggak hatihati itu nilainya ada US$ 1,2 miliar.
Ini kalau kita nggak hati-hati bisa
hilang dari Indonesia. Nah rencana
kita kalau misalnya nanti tahun 2013,
Inalum bisa kembali ke Indonesia,”
ujarnya.
Agus Marto menyatakan
pemerintah akan mengambil alih
perusahaan itu melalui PIP. Setelah
perusahaan tersebut kembali ke
tangan Indonesia, lanjut Agus Marto,
pemerintah akan menjual kembali
melalui proses tender.
Akan tetapi penting untuk menjaga
kontrak-kontrak yang jatuh tempo
untuk kembali ke Indonesia. mi
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Dua Jalan Genjot

Produksi Garam

Seperti rekan seprofesinya di daerah lain, petani di
pesisir Pasuruan punya harapan baru. Pendapatannya
segera meningkat karena garam hasil produksinya bakal
meningkat mutunya, setelah penggunaan zat additif
tambahan (ramsol) diujicobakan pada musim panen
medio 2011.

D

alam praktiknya, ramsol
ditaburkan di petakpetak tambak bersama
air laut yang fungsinya
mempercepat pengkristalan garam dan
meningkatkan kadar yodium. Dengan
zat aditif itu, proses produksi garam
diharapkan tidak terganggu meski
cuaca sedikit mendung.
Tak hanya itu, untuk hasil
panenan berupa garam yang telah jadi
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pun nantinya akan dapat bertahan
warnanya tetap putih dan tidak
gampang berubah menjadi agak
kekuningan.
“Seperti selama ini apabila garam
disimpan terlalu lama di gudang,
warnanya berubah menjadi agak
kuning,” ujar Sulistyowati, Kepala
Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pasuruan, Senin
(18/7/2011).

Pasuruan merupakan satu dari 40
daerah di Jawa Timur yang menerima
bantuan pemerintah melalui program
usaha garam rakyat (Pugar) ini.
Pasuruan mendapatkan bantuan dana
sekira Rp900 juta untuk memenuhi
sarana dan prasarana pengolahan
produktifitas garam.
Meskipun Kabupaten Pasuruan
bukan sentra penghasil garam,
diharapkan kenaikan produksi
garamnya dapat menyokong hasil
produksi garam di Jawa Timur
sehingga kebutuhan garam nasional
dapat terpenuhi dan mengurangi
impor garam guna memenuhi
kebutuhan garam untuk industri.
**
Pugar adalah salah satu dari
beragam program pemerintah untuk

meningkatkan produksi garam
nasional, yang dilakukan melalui
strategi intensifikasi dan ekstensifikasi
di berbagai sentra produksi garam
potensial di Tanah Air.
“Sasarannya, untuk mengurangi
ketergantungan pada garam impor,
dan tercapainya swasembada garam,
baik untuk garam konsumsi maupun
garam industri,” kata Wakil Menteri
Perindustrian Alexander S. W.
Retraubun.
Kemenperin secara bertahap dan
intensif telah melakukan berbagai
pembinaan di sentra-sentra produksi
garam rakyat melalui program
penerapan sistem penguapan dan
kristalisasi bertingkat, perbaikan tata
lahan garam, perbaikan saluran primer
dari air laut dan sekunder pada kolamkolam penguapan, serta memberikan
bantuan mesin pencucian garam di
sejumlah sentra produksi.
Menurut dia, berbagai kegiatan itu
telah berhasil meningkatkan kualitas
garam yang pada tahun 1995 masih
didominasi oleh K3 60% dan K1 hanya
10%, menjadi K1 47% dan K3 sekitar
10% pada tahun 2008. Harga garam
K1 pun terus mengalami kenaikan dari
Rp 40/kg pada tahun 1995 menjadi Rp
350/kg-Rp 400/kg pada tahun 2009.
Keberhasilan lainnya yang
sudah dicapai adalah meningkatnya
produktivitas lahan dari semula 50
ton/ha menjadi rata-rata 65-70 ton/
ha. Demikian juga kesadaran petani
garam untuk meningkatkan kualitas
garamnya terus meningkat.
Sementara itu, guna
mengoptimalkan penyerapan garam
nasional, Kemenperin menggandeng
Kementerian Perdagangan untuk
memberlakukan Tata Niaga Impor
Garam (terakhir diatur melalui
Permendag No. 44/M-DAG/
PER/10/2007) yang dikoordinasikan
dengan Dinas Perindag dan Asosiasi
Petani Garam.
Di samping itu, Kementerian
Perindustrian telah menyelesaikan
kegiatan pemetaan lahan pegaraman
nasional, baik yang berproduksi
(existing) maupun yang potensial
terutama di kawasan timur Indonesia,
yaitu NTT dan NTB.

Pokok·Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 2015)
1. Pemetaan lahan untuk prioritas intensifikasi dan untuk ekstensifikasi.
2. Fasilitasi infrastruktur (saluran primer, sekunder pintu air, dermaga,
transportasi).
3. Penataan manajemen mutu pergaraman dengan sistem kristalisasi
bertingkat.
4. Bantuan peralatan untuk produksi garam bahan baku dan pengolahan
garam non/beryodium (alat pencuci,pengering dan iodisasi).
5. Pengembangan kompetensi SDM dan kelembagaan.

“Berdasarkan hasil pemetaan
diperoleh beberapa hamparan lahan
yang dapat dikembangkan (minimum
300 ha) di Madura, Indramayu,
Rembang, Bima, Teluk Kupang,
Nagekeo dan Ende,” kata Wamenperin
yang didampingi Bupati Ende Don
Bosco M. Wangge, Bupati Nagekeo
Johanes Samping Aoh, Presdir PT
Cheetam Garam Indonesia Arthur
Tanudjaja, dan Direktur Industri
Kimia Dasar Kemenperin F. Tony
Tanduk.
Khusus untuk Kabupaten
Nagekeo, Cheetam Salt Ltd. Dari
Australia melalui PT Cheetam Garam
Indonesia telah menandatangani
MoU dengan Bupati Nagekeo untuk
membangun lahan pegaraman seluas
2.000 ha (tahap pertama 1.000 ha).
“Kami ingin mengurangi
ketergantungan impor garam industri,”
ujar Menperin MS Hidayat. Saat ini
garam industri masih 100% disuplai
lewat impor.
Sebagaimana diketahui,
penggunaan garam selama ini cukup
luas mulai dari garam untuk keperluan
rumah tangga atau untuk konsumsi
langsung (table salt), untuk pengasinan
ikan dan daging, untuk penyamakan
kulit hingga untuk keperluan industri
aneka pangan/minuman, industri
petrokimia (chlor alkali plant), industri
farmasi, industri kosmetik dan
kegiatan pengeboran minyak bumi.
PT Cheetam Salt akan joint
dengan pemda NTT untuk melakukan
investasi industri garam di atas lahan
1.050 ha dimana 700 ha sudah didapat
kerja sama pemda dengan Cheetam.
Sisanya baru dirundingkan dengan

Kementerian Pekerjaan Umum.
Hidayat menambahkan rencana
pembangunan pabrik akan dimulai
pada kuartal I tahun 2012 dengan
investasi US$ 21 juta. Selain itu
US$ 4 juta akan digunakan untuk
membangun pelabuhan di kawasan
tersebut, proyek ini akan melibatkan
800 petani garam setempat.
” Mereka akan bekerjasama dengan
petani melalui pembentukan skim inti
plasma dengan melibatkan 800 petani,”
ujarnya.
Hal yang sama seperti ini
dilakukan oleh PT Garam di Teluk
Kupang untuk melakukan investasti
pada tahun 2013. ”Tahun depan PT
Garam kami minta untuk melakukan
investasi yang sama di Kupang,” kata
Hidayat.
Kemenperin juga mendorong
perusahaan pengguna garam industri
terbesar di dalam negeri, yaitu PT
Asahimas Chemicals dan PT Sulfindo
Adiusaha yang membutuhkan garam
sekitar 1,1-1,2 juta ton/tahun untuk
melakukan investasi di industri garam.
Kajian dan penjajakan kini sedang
dilakukan pada hamparan lahan seluas
2.000 ha.
Dengan semakin banyaknya
pembukaan lahan produksi garam,
Indonesia akan semakin terlepas dari
ketergantungan garam untuk industri.
Targetnya pada tahun 2014 nanti,
Indonesia sudah mampu memenuhi
50% produksi garam industri.
”Kalau tahun 2014 belum bisa
swasembada, paling tidak sudah
lebih dari 50% sudah bisa dari dalam
negeri,” pungkasnya. mi
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Pembayaran Distandarkan,
Jasa Layanan Teknis Kian Laris
Anda seorang pengusaha yang
membutuhkan layanan teknis
industri? Anda bisa datang ke
balai–balai milik Kementerian
Perindustrian. Bahkan, bila
diperlukan petugas siap turun
lapangan.

S

edikitnya ada 15 balai dengan
beragam kompetensi industri,
mulai dari basis industri
manufaktur, industri agro,
industri berbasis teknologi tinggi,
hingga industri kecil dan menengah.
UPT Sertifikasi Industri juga siap
menjawab kebutuhan para pengusaha.
Untuk kebutuhan pengujian
kualitas kertas dan karton, misalnya,
Anda bisa datang ke Balai Besar Pulp
dan Kertas Jl. Raya Dayeuhkolot
No. 132 Bandung. Atau Anda
seorang pengusaha batik yang ingin
meningkatkan kualitas produk, Balai
Balai Besar Kerajinan & Batik di
Yogyakarta siap melayani.
Soal tarif, semua sudah ditentukan,
bahkan dengan detil. Jadi tak perlu
dikhawatirkan. Misalnya, tarif
layanan uji gramatur kertas atau
karto Rp15.000 per contoh, adapun
uji analisis kimia basah unsur karbon
untuk industri logam dan mesin
tarifnya Rp60.000 per contoh.
Kepala BPKIMI Badan Pengkajian
Kebijakan Iklim dan Mutu Industri
(BPKIMI) Arryanto Sagala
mengatakan tarif jasa pelayanan
teknis yang berlaku di Kementerian
Perindustrian mengacu kepada
Peraturan Pemerintah RI Nomor 63
Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif
atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Departemen
Perindustrian dan atau perubahannya.
32
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“Khusus untuk Satker yang telah
berbentuk badan layanan umum
(BLU) tunduk kepada peraturan
perundang-undangan tentang
pengelolaan keuangan BLU,” katanya.
Adapun besarnya tarif jasa
pengujian dari jasa pelayanan teknis

pengujian dan kalibrasi untuk siswa/
mahasiswa sebesar 75% dari tarif yang
tercantum pada Peraturan Pemerintah
RI Nomor 63Tahun 2007 dan atau
perubahannya.
Dalam rangka meningkatkan
kualitas pelayanan publik, BPKIMI

Kementerian Perindustrian telah
menetapkan Standard Pembayaran
Jasa Pelayanan di lingkungan BPKIMI
melalui Peraturan Kepala BPKIMI
No. 122/BPKIMI/PER/5/2011.
Dalam peraturan yang mulai
berlaku sejak tanggal ditetapkan 11
Mei 2011, disebutkan bahwa satuan
kerja (Satker) pemberi jasa layanan
teknis di lingkungan BPKIMI
meliputi Balai Besar, Balai Riset
dan Standardisasi Industri (Baristan
Industri) dan Pusat Standardisasi
(Pustan).
Sedangkan, jasa pelayanan
teknis adalah layanan publik yang
diberikan oleh Satker di lingkungan
BPKIMI, seperti jasa pelayanan teknis
pengujian dan kalibrasi, jasa pelayanan
teknis pelatihan dan konsultasi, jasa
pelayanan teknis sertifikasi produk
penggunaan tanda Standar Nasional
Indonesia (SPPT-SNI) dan sertifikasi
sistem manajemen mutu, dan jasa
pelayanan teknis konsultasi sistem
manajemen mutu.
“Berdasarkan peraturan baru
tersebut biaya operasional untuk
petugas pelaksana lapangan dalam
melaksanakan kegiatan jasa pelayanan
teknis yang harus dilakukan di
luar kantor ditanggung oleh pihak
pengguna jasa,” kata Sagala.
Sementara itu, besaran biaya
operasional ditentukan berdasarkan
standar biaya umum tahun anggaran
berjalan yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan. Komponen
biaya operasional terdiri atas biaya
transportasi dan biaya akomodasi.
Biaya transportasi di dalam negeri
meliputi transportasi darat seperti
sewa kendaraan, transportasi lokal,
tiket kereta api/bus; transportasi
sungai/laut seperti tiket kapal/perahu;
dan transportasi udara seperti tiket
pesawat dan airport tax. Sedangkan
biaya transportasi luar negeri meliputi
transportasi lokal dalam negeri; exit
permit dan visa; tiket pesawat termasuk
airport tax; dan asuransi.
Adapun biaya akomodasi meliputi
akomodasi dalam negeri yang
mencakup uang harian; penginapan;
perdiem (Peraturan Pemerintah No.
63 tahun 2007 atau perubahannya);

dan akomodasi luar negeri yang
meliputi uang harian yaitu uang saku,
transport lokal, uang makan dan
uang penginapan; serta uang perdiem
(Peraturan Pemerintah No. 63 tahun
2007 atau perubahannya).
Apabila di luar biaya transportasi
dan akomodasi sebagaimana
ditetapkan di dalam ketentuan Standar
Biaya Umum BPKIMI masih terdapat
tambahan biaya transportasi dan
akomodasi lainnya yang timbul sebagai
akibat dari kondisi di lapangan, maka
tambahan biaya tersebut menjadi
beban pihak pengguna jasa.
Untuk pelaksanaan penagihan
biaya operasional, pimpinan Satker
menunjuk petugas yang menangani
transportasi dan akomodasi dalam
rangka pelaksanaan jasa pelayanan
teknis. Petugas dimaksud membuat
rincian tagihan sesuai dengan yang
tertera di dalam surat penawaran.
Selanjutnya rincian tagihan
disampaikan kepada pengguna
jasa. Pengguna jasa menyampaikan
kelengkapan dokumen transportasi
dan akomodasi sesuai dengan rincian
tagihan kepada Satker melalui petugas
yang ditunjuk.
Petugas yang ditunjuk membuat
tanda terima untuk diberikan kepada
pengguna jasa. Kemudian petugas yang
ditunjuk menyampaikan kelengkapan
transportasi dan akomodasi kepada
petugas pelaksana lapangan. Petugas
yang ditunjuk juga harus membuat
laporan secara berkala sekali sebulan
untuk disampaikan kepada Pimpinan

Satker.
Pengguna jasa dapat mengambil
sendiri dokumen/barang hasil layanan
jasa di kantor tempat pelayanan
jasa dilaksanakan atau berdasarkan
permintaan pengguna jasa dapat
dikirimkan melalui penyedia jasa
pengiriman.
Dalam hal dokumen/barang tidak
diambil sendiri oleh pengguna jasa,
maka biaya pengiriman dokumen/
barang ditanggung oleh pengguna
jasa. Nilai biaya pengiriman dokumen/
barang dinyatakan dalam invoice
yang dikirimkan oleh Satker kepada
pengguna jasa.
Pimpinan Satker bekerja sama
dengan penyedia jasa pengiriman
dokumen/barang yang sekurangkurangnya memiliki jaringan kerja
yang tersebar sampai ke tempat
pengguna jasa; memiliki reputasi
baik dalam pengiriman dokumen/
barang; mampu menjamin keamanan
dan ketepatan pengiriman; serta
mencantumkan daftar harga yang
dapat diakses secara terbuka oleh
pengguna jasa. Nilai biaya pengiriman
dokumen/barang didasarkan pada
harga yang dikeluarkan oleh penyedia
jasa pengiriman.
Dengan kententuan yang detil,
kemampuan balai industri melayani
kebutuhan semua kalangan makin
meningkat, yang pada gilirannya sektor
industri makin kencang bergerak maju.
mi
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Tiga Strategi

Membangkitkan Industri Rotan

Tahukah Anda bahwa mebel rotan buatan Indonesia telah
dipakai dalam pertemuan paling bersejarah dari tiga
tokoh penting dunia pasca Perang Dunia II, yakni Yoseph
Stalin (Uni Soviet), Harry S. Truman (AS), dan Winston
Churchill (Inggris)?

Y

a, mebel rotan buatan
Indonesia memang telah
digunakan dalam acara
konferensi Postdam di
Jerman yang berlangsung pada Juli
1945.
Lihat saja fotonya, Presiden
Truman yang begitu menikmati
kursinya, Perdana Menteri Churchill
yang mapan dengan bersilang kaki,
serta Sekjen Partai Komunis Uni
Soviet Stalin yang bergaya. Tampak
mereka begitu menikmati kursi rotan
buatan Indonesia.
Seperti batik yang populer di
kalangan tokoh dunia, mebel rotan
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adalah icon karya Bangsa Indonesia
yang telah mendunia. Bahkan, apabila
menilik sejarahnya, industri rotan
Indonesia mulai berkembang jauh
sebelum konferensi Postdam itu
berlangsung, yakni sejak abad XV.
Setidaknya perkembangan itu
bermula di Kabupaten Cirebon.
Cikalnya dari suatu perkampungan
bernama Tegalmantra, dan sekarang
dikenal dengan nama Desa
Tegalwangi, Kecamatan Weru,
Kabupaten Cirebon.
Cirebon tak memiliki bahan baku
sendiri, tetapi mendatangkannya
dari sejumlah sentra, seperti Palu-

Sulteng. Industri pengolahan rotan di
dalam negeri mulai bertumbuh dan
berkembang pesat sejak pemerintah
melarang ekspor bahan baku mentah
pada 1986.
Sementara itu, industri pengolahan
rotan di luar negeri, seperti di Taiwan
dan sejumlah negara di Eropa, yang
mengandalkan bahan baku dari
Indonesia itu banyak yang mengalami
kebangkrutan dan mengalihkan
usahanya ke Indonesia.
Namun, dalam perkembangannya
seiring terbitnya Peraturan Menteri
Perdagangan (Permendag) Nomor
36 Tahun 2009 tentang Ekspor
Rotan, maka ekspor barang jadi rotan
mengalami penurunan signifikan.
Setidaknya ada dua dampak
akibat pencabutan larangan itu, yakni
sentra mebel rotan akan menghadapi
kelangkaan bahan baku, dan pada
saat yang sama, daya saing pesaing
Indonesia yakni China dan Vietnam
akan menguat.
Pada tahun lalu, saat pasar mebel
rotan dunia bertumbuh 8% menjadi
senilai US$105 miliar, kinerja ekspor
Indonesia justru merosot. Bila pada
2009, ekspor mebel rotan mencapai
53.000 ton senilai US$167 juta, maka
maka tahun lalu hanya 43.000 ton
dengan nilai US138 juta.
Di saat pasar dunia yang diprediksi
akan kembali bertumbuh rata-rata 7%
dalam 2 tahun mendatang, akankah
industri mebel rotan kembali bangkit?

Tiga persoalan

Dalam satu dialog Menteri
Perindustrian dengan Dunia Usaha
Industri se-Kabupaten Cirebon, 19
Juli 2011, terungkap tiga permasalahan
yang tengah dihadapi industri mebel
rotan, yakni bahan baku, produksi, dan
pemasaran.
Pertama, bahan baku. Perajin

masih kesulitan memperoleh bahan
baku rotan dalam rangka memenuhi
kebutuhan industri mebel dan
kerajinan rotan. Hal ini disinyalir
akibat masih adanya ekspor rotan
dalam bentuk bahan baku.
“Produktivitas indutri rotan
mengalami penurunan karena sulit
memperoleh bahan baku yang justru
diekspor,” kata Bupati Cirebon Dedi
Supardi.
Kedua, produksi. Kemampuan
sumber daya manusia di sektor industri
mebel dirasa masih rendah sehingga
efisiensi dan kualitas produk masih
relatif rendah dibandingkan dengan
negara pesaing.
Para perajin juga mengaku
penguasaan teknologi finishing masih
rendah. Di samping itu kemampuan
desain nasional juga masih perlu
dipacu. Menurut para perajin, bentuk
desain yang umumnya dipesan dari
pembeli.
Ketiga, penurunan pasar mebel
Indonesia seiring dengan pelemahan
permintaan dunia, dan penurunan daya
saing produk Indonesia di pasar dunia.
Menteri Perindustrian MS Hidyat
menyatakan perlunya revitalisasi
industri mebel dan kerajinan berbasis
rotan, sehingga dapat bersaing di pasar
internasional.
“Untuk mewujudkan hal tersebut
pemerintah akan meninjau regulasi
ekspornya baik untuk bahan baku
maupun bahan setengah jadi rotan,”
kata Menperin dalam acara dialog
dengan pengusaha di Aida Rattan
Cirebon, 19 Juli 2011.
Selain itu langkah lain untuk
mengatasi persoalan bahan baku
adalah dengan mengoptimalkan pusat
pengolahan bahan baku di daerah
penghasil rotan, yakni Palu-Sulteng,
Katingan – Kalteng, dan Pidie-Aceh.
Pemerintah juga akan membangun
kembali terminal bahan baku sebagai
buffer stock di daerah sentra industri
mebel rotan atau di daerah sentra
bahan baku. Fungsinya sebagai
penampung (pembeli) sekaligus
pengendali harga bahan baku secara
nasional.
“Lembaga yang menangani
terminal bahan baku ini harus

transparan, akuntabel, dan
berkelanjutan,” kata Menperin.
Sementara itu untuk menyelesaikan
permasalahan produksi, pemerintah
akan meningkatkan peran perguruan
tinggi dan lembaga penelitian
dan pengembangan terkait untuk
melakukan riset dan pengembangan
di bidang finishing, serta peningkatan
peran Pusat Desain.
Untuk meningkatkan kemampuan
sumber daya manusia perajin,
pemerintah akan menggelar berbagai
pelatihan dan pemagangan bidang
teknik produksi di daerah penghasil
bahan baku yakni di Palu, Katingan,
dan Pidie maupun di sentra perajin
yakni di Cirebon, Solo, dan Surabaya.
Pemerintah juga akan mendorong
penyelenggaraan lomba-lomba desain
produk berbasis rotan dan mendorong
desain – desain karya anak bangsa
Indonesia yang bagus untuk gointernational.
Adapun untuk menyelesaikan
masalah pemasaran, pemerintah
akan memacu kemampuan market
intelligence, dan membangun kembali
image rotan Indonesia di dunia dengan
aktif mengikutkan para perajin dalam
pameran bergengsi di luar negeri
seperti di IMM Koln Jerman, High
Point AS, dan Shanghai China.
“Jangan lupa, di dalam negeri kita
juga memiliki pameran bergengsi

seperti Iffina dan Trade Expo,”
katanya. Pemerintah juga akan
memprakarsai pendirian ruang pamer
(outlet) furniture di negara – negara
tujuan ekspor dan daerah sentra
industri furniture.
Untuk meningkatkan akses
pasar, pemerintah akan mendorong
pendirian fasilitas pelabuhan ekspor
di daerah produsen barang jadi rotan.
Tidak kalah penting, katanya, adalah
penegakan hukum dengan menindak
tegas terhadap pelaku penyelundupan
bahan baku rotan.
Menteri berharap kepada dunia
usaha, meski dalam kondisi yang
sulit ini, agar semakin meningkatkan
kualitas produk mebel rotan dan
terus meningkat inovasi desain untuk
meningkatkan daya saing di pasar
domestik dan mancanegara.
Sementara itu kepada pemerintah,
baik pusat maupun daerah, BUMN,
BUMD, dan sektor pariwisata (hotel
dan restoran), Menteri Perindustrian
M.S Hidayat meminta agar
meningkatkan penggunaan rotan
untuk furniturnya.
Dan pada akhirnya kepada
masyarakat Indonesia agar setia
menggunakan produk rotan dan
tentunya batik sebagai wujud gerakan
“Tampil Bangga Menggunakan
Produk Indonesia.” mi
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Diklat Konsultan
Diagnosis IKM

Industri kecil dan menengah
adalah salah satu kelompok
yang paling terkena dampak
liberasisasi perdagangan
yang memunculkan
persaingan bisnis yang
makin keras. Untuk
meningkatkan daya saing
mereka, pemerintah terus
melahirkan konsultan
pendamping melalui
program diklat dan
pelatihan.
36
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M

engakhiri paruh
pertama tahun ini,
program pendidikan
dan pelatihan bagi calon
pendamping IKM itu telah melahirkan
57 Konsultan Diagnostik IKM
angkatan VI. Sebelumnya mereka yang
datang dari 22 provinsi itu digembleng
selama hampir 3 bulan, 2 Maret –25
Juli 2011.
Program diklat bagi calon
konsultan ini diatur melalui
Peraturan Menteri Perindustrian
No. 37/M-IND/6/2006 tentang
Pengembangan Jasa Konsultan IKM.
Salah satu ketentuannya adalah
pemberlakuan sertifikasi kompetensi
dalam kerangka Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) bagi mereka
yang akan memberikan jasa konsultasi
kepada para pelaku industri kecil dan

menengah.
Wakil Menteri Perindustrian
menjelaskan dari enam kelompok
Industri yang menjadi prioritas
nasional, industri kecil menengah
merupakan yang paling strategis
dan dinamis dari segi potensi dan
karakteristiknya untuk diterapkan di
seluruh Indonesia.
“Kami harapkan seluruh peserta
Diklat Konsultan Diagnosis
IKM Angkatan VI dapat menjadi
penggerak dan sumber inspirasi
bagi daerahnya masing-masing
dalam mengembangkan industri
kecil dan menengah, sehingga dapat
mengejawantahkan ilmu-ilmu yang
sudah didapatkan selama menjalani
diklat,” ujar Wakil Menperin dalam
acara penutupan diklat di Ruang
Garuda Kementerian Perindustrian.

(Senin, 25 Juli 2011)
Turut hadir dalam acara tersebut
Sekretaris Jenderal Kementerian
Perindustrian Ansari Bukhari,
Direktur Jenderal IKM Euis Saedah,
Kapusdiklat Industri Sri Sundari,
Resident Representative JICA, Para
Praktisi dari ITB, Para Widyaiswara,
dan juga Ketua serta Assesor dari LSP
Konsultan IKM.
“Dari 60 peserta sebanyak 57 orang
dinyatakan lulus dan lima terbaik
di antaranya mendapat kehormatan
untuk menerima sertifikat kelulusan
yang diserahkan langsung oleh
Wakil Menteri Perindustrian,” kata
Kapusdiklat.
Kelima orang tersebut adalah
Dhany Faisol Ro’is dari Dinas
Perindag Kota Blitar, Alfaria Rizki
dari Sudin Perindustrian dan Energi
Jakarta Selatan, Muhammad Sophian
Tawar dari Dinas Koperasi dan
UMKM Perindag Kabupaten Agam,
Vera Paramitha Phuspa P. dari Dinas
Perindag Kabupaten Ende, Boy Sandi
Asri dari Dinas Kopperindag Kota
Pariaman.
Ansari Bukhari menambahkan
program diklat menggunakan referensi

standard kompetensi kurikulum
Shindan Shi dari Jepang, dan telah
dilakukan perumusan Rancangan
Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia Bidang Konsultan Diagnosis
IKM yang dilakukan oleh Tim
Perumus Standar.
“Tim ini diangkat oleh surat
keputusan Dirjen IKM Departemen
Perindustrian,” ungkapnya.
Penyusunan standar kompetensi
bertujuan untuk memperoleh standar
kompetensi bidang keahlian konsultan
diagnosis IKM yang memiliki
pengakuan secara nasional.
Untuk memenuhi kriteria tersebut
maka standar yang disusun harus
dikembangkan berdasarkan pada
kebutuhan industri/dunia usaha,
dan dimaknai dengan dilakukannya
eksplorasi data primer dan sekunder
secara komprehensif.
Di samping itu menggunakan
referensi dan rujukan dari standarstandar sejenis yang dipergunakan oleh
negara lain atau standar internasional,
agar dikemudian hari dapat dilakukan
proses saling pengakuan (Mutual
Recognition Arrangement-MRA).
Selanjutnya, dilakukan bersama

dengan representatif dari dunia
asosiasi profesi dan industri/usaha
secara institusional, agar memudahkan
dalam pencapaian konsensus dan
pemberlakuan secara nasional.
Standar kompetensi konsultan
diagnosis IKM dikelompokkan
menjadi tujuh subbidang, mencakup
manajemen keuangan, manajemen
operasional kerja, manajemen proses,
manajemen mutu, manajemen
pembelian bahan baku, manajemen
pemasaran, dan manajemen personalia.
“Program pelatihan Shindan Shi
diselenggarakan secara intensif dengan
materi a.l. manajemen teknik produksi,
manajemen keuangan, manajemen
SDM, manajemen pemasaran,
observasi lapangan (on the job training)
dan diagnosis industri,” ujar Ansari.
Dengan bekal itu, para lulusan
pelatihan Konsultan Diagnosis IKM
(Shindashi) tersebut diharapkan
bersungguh-sungguh dan mampu
mendiagnosa permasalahan dan
memberi rekomendasi penyelesaian
masalah bagi IKM di wilayah kerja
masing-masing. mi
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Tin chemical

bisnis masa depan PT Timah

Setelah pabrik tin chemical
yang berlokasi di Cilegon
mulai beroperasi tahun
ini, PT Timah (Persero)
Tbk akan kembali
fasilitas produksi serupa
berkapasitas berkapasitas
100.000 ton di Kabupaten
Bangka.
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T

in chemical adalah logam
timah yang dicampur
dengan bahan-bahan kimia.
Produk tersebut antara
lain digunakan di industri PVC dan
juga alat-alat elektronik. Kebutuhan
tim chemical di dunia yang tinggi
mendorong PT Timah serius
menggarap peluang bisnis ini.
PT Timah adalah badan usaha
milik negara (BUMN) yang mewarisi
sejarah panjang di bidang usaha
pertambangan timah di Indonesia
yang sudah berlangsung lebih dari 200

tahun.
Selain menggarap pertambangan,
perseroan terus melakukan ekspansi
bisnis dengan membentuk lima anak
perusahaan, mencakup PT Tambang
Timah, PT Timah Industri, PT
Timah Investasi Mineral, PT Timah
Eksplomin, PT Dok & Perkapalan Air
Kantung, hingga Indometal London
Ltd.
Selain melakukan reorganisasi yang
menjadikan PT Timah sebagai induk
perusahaan (holding), perusahaan yang
saat ini 35% sahamnya dimiliki oleh

publik tersebut menggarap bisnis tin
chemical yang diharapkan menjadi
ujung tombak bisnis manufaktur timah
di masa depan.
Tahun ini, belanja modal yang
dianggarkan perusahaan eksportir
terbesar timah ini mencapai Rp1,4
triliun, dan lebih dari separuhnya
untuk pengembangan proyek tin
chemical—khususnya yang bersumber
dari pinjaman bank senilai Rp700
miliar.
Berbeda dengan pembangunan
pabrik tim chemical yang selesai
dibangun pada November 2010
dengan berkapasitas 10.000 ton per
tahun, fasilitas produksi kedua yang
akan dibangun di Kabupaten Bangka
memiliki kapasitas yang jauh lebih
besar, yakni 100.000 ton.
“Pembangunan pabrik
dimaksudkan untuk meningkatkan
volume produksi tin chemical,” kata
Direktur Utama Timah Wahid Usman
di Jakarta. (Rabu, 13 Juli 2011).
Untuk merealisasikan proyek itu,
perusahaan yang tahun lalu meraup
kenaikan laba hingga 200% menjadi
Rp948 miliar akibat lonjakan harga
timah tersebut telah menggandeng
HNH Global Recources dari Korea
Selatan.
Menurut Wachid,
penandatanganan nota kesepahaman
antara Timah dan HNH sudah
dilakukan, untuk selanjutnya dilakukan
studi kelayakan yang diperkirakan
menelan waktu enam bulan, dan studi
pengembangan kawasan industri dan
pengembangan produk.
“Juli akan selesai feasibility study.
Setelah setuju oleh komisaris makan
kami akan bangun. Nantinya akan
selesai di 2012,” tuturnya Target
pasarnya selain untuk memenuhi
permintaan dalam negeri, hasil
produksi tin chemical PT. Timah dapat
diarahkan untuk ekspor.
Setelah sekian lama masyarakat
kabupaten Bangka Barat menantikan
kejelasan mengenai pembangunan
Pabrik Tin Chemical oleh PT Timah
(Persero) Tbk, akhirnya peletakan
batu pertama pembangunan pabrik
tin chemical dilaksanakan di Tanjung

Ular, Muntok, Kamis tanggal 17 Maret
2011. Wachid menjelaskan pemilihan
lokasi pabrik di Bangka karena dekat
dengan sumber bahan baku.
Pabrik tahap II menjadi awal
pengembangan usaha tin chemical,
dengan total biaya yang dihabiskan
sekitar Rp180 miliar. Juga ada
penambahan alat di galangan kapal,
pembangunan Fuming Furnace Plant,
serta pembukaan tambang besar
dengan menghabiskan dana Rp 40
miliar.
“Akan ada perbesaran kapasitas,
justru di Bangka Barat. Ini perlu
infrastruktur untuk bangun jalan,
jembatan, listrik, air bersih dan
pengolahan limbah,” ucap Wachid.
Selain membangun pabrik, peraih
The Best Achievement for Mining
Engineer of The 2nd Tambang Award
dan The First Runner Up Mining
Company in Royalty Compliance 2010
ini akan membangun kapal keruk
berjenis backet wheel dredge (BWD)
sebagai alat penambangan timah lepas
pantai (offshore).
Satu kapal BWD akan menelan
biaya Rp 480 miliar. Kapal perdana
akan selesai dibangun pada akhir
2012. Tiga kapal lain dengan jenis
yang sama, juga akan dibangun secara
bertahap.
“Secara rata-rata, produksi di darat
dengan laut 80:20. Saat ini laut sudah
55%, dan akan ditingkatkan menjadi
60-70%, ini kalau (penambangan) di
darat tidak memungkinkan,” imbuh
Corporate Secretary TINS, Abrun
Abubakar.
Belanja modal juga akan dilakukan
untuk penggantian alat produksi
dengan nilai Rp 359 miliar. “Belanja
modal juga mengalami peningkatan
dari target RKAP awal tahun, Rp
1,2 triliun,” kata Direktur Keuangan
TINS, Krishna Syarif usai RUPS
Tahunan di Hotel Ritz Calton, SCBD,
Jakarta. (Kamis, 23/06/2011).
Saat ini PT. Timah memiliki satu
unit pabrik tin chemical di Cilegon,
Banten berkapasitas 10.000 ton
per tahun. Setelah selesai dibangun
pada Oktober 2010, pabrik ini yang
menelan investasi Rp200 miliar
ini akan mulai berproduksi pada

November 2010.
Dengan kapasitas produksi baru
6.000 ton per tahun, pabrik ini siap
mengekspor hasil olahannya ke pasar
Jepang dan Korea Selatan. “Kami
berharap, ke depan, produksi tin
chemical ini bisa mencapai 10.000 ton
karena permintaannya cukup tinggi,”
ungkap Wachid.
Pengembangan produk hilir
tin chemical yang sedang dibangun
secara bertahap, dengan tahap 1
telah selesai pada Oktober 2010
dan tahap 2 sedang dalam persiapan
pembangunan itu adalah bagian
dari strategi perusahaan mengurangi
risiko ketergantungan pada satu jenis
komoditas.
Berdasarkan catatan sejarah,
dinamika kinerja perusahaan selalu
dipengaruhi oleh fluktuasi harga
timah. Pada tahun 1990, kinerja
Perusahaan mengalami penurunan
signifikan ketika harga timah turun
sampai di bawah US$ 6.000 per ton,
dan kembali jauh pada tahun 2001 di
level kurang dari US$ 4.000 per ton.
“Belajar dari pengalaman tersebut,
maka sejak tahun 2008 kegiatan
pengembangan usaha dilakukan secara
lebih intensif, baik dalam arah vertikal
maupun horizontal,” kata Wachid
dalam laporannya.
Komisaris Utama PT Timah
Insmerda Lebang mengaku
telah menyaksikan implementasi
diversifikasi usaha, di antaranya
dengan membangun pabrik tin
chemical, berupaya memasarkan produk
hilir tin solder, mempertahankan
produksi dan penjualan produk
batubara, serta melakukan studi
kelayakan pemanfaatan mineral unsur
tanah jarang .
Namun, “Upaya-upaya diversifikasi
seperti tin chemical dan tin solder
dirasakan masih memerlukan
kerja keras dan terobosan untuk
dapat diselesaikan dengan tuntas,”
ungkapnya.
Dia mengingatkan bahwa feasibility
study yang komprehensif, pengetahuan
dan strategi untuk menembus pasar,
dan manajemen yang kuat serta
taat rencana, sangatlah menentukan
keberhasilan pengembangan usaha. mi
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Peluang Investasi

Industri Plastik Hilir Masih Besar

Sejalan dengan kebijakan pembangunan industri
plastik yang berfokus pada penguatan integrasi industri
petrokimia hulu hingga hilir, pabrikan berkelas dunia PT
Indopoly Swakarsa Industri Tbk pada akhir semester kedua
2011 meresmikan lini baru pabriknya.

P

T Indopoly Swakarsa
Industry Tbk (IPOL)
merupakan grup pabrikan
kemasan yang memiliki
beragam produk film Biaxially
Oriented Polypropylene (BOPP) untuk
industri kemasan fleksibel, yang di
pasarkan ke berbagai belahan dunia
dengan merek ILENE.
IPOL didirikan pada 1995
dan berdomisili di Jakarta. Pabrik
pertamanya dibangun pada 1996 dan
berlokasi di Cikampek dengan satu lini
kapasitas yang memproduksi BOPP.
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IPOL dengan karyawan 862 orang
menjadi pemasok utama film berbasis
polypropylene di industri kemasan.
Untuk memantapkan posisinya
sebagai produsen flexible packaging film
terkemuka di Asia, Indopoly masuk
bursa dengan menggelar penawaran
saham perdana (initial public offering)
pada medio tahun lalu.
Selain mendapatkan dana segar
yang lebih murah, menjadi perusahaan
terbuka akan membuat Indopoly
memiliki manajemen perusahaan
yang solid dan akuntabel di mata

stakeholder-nya.
Meski pada awalnya perseroan
memasang kisaran harga sahamnya
Rp210-Rp315 per lembar, namun
harga final penawaran dipatok di level
bawah Rp210 per saham. “Harga
sahan IPO Indopoly Rp210,” jelas
Head of Investment Banking PT OSK
Nusadana Securities Mardy Sutanto
yang merupakan selaku penjamin
pelaksana emisi, di Gedung BEI.
(Senin, 28 Juni 2010).
Walau demikian, menurut Mardy,
dalam proses penawarannya saham
perdana ini mengalami kelebihan
permintaan (oversubcribed) hingga dua
kali, sama seperti saham PT Nippon
Indosari Corpindo Tbk (ROTI).
Saham yang ditawarkan sekitar
2,3 miliar lembar atau 35,7 persen
dari modal ditempatkan dan disetor
penuh. Selain itu, perseroan juga
akan menerbitkan maksimal 460
juta waran seri I yang akan diberikan
secara cuma-cuma. Setiap pembelian
lima saham biasa atas nama akan
memperoleh satu waran seri I.
Waran seri I memberikan hak
kepada pemegangnya untuk membeli
saham biasa atas nama yang akan
dikeluarkan dari portepel perseroan.
Setiap pemegang satu waran seri I
mempunyai hak untuk membeli satu
saham biasa atas nama selama 10
Januari 2011 hingga 11 Juli 2013.
Dalam publikasinya, dana yang
diperoleh itu akan digunakan untuk
mendanai ekspansi perusahaan ke
produk premium flexible packaging film
berjenis Biaxially-Oriented Polyester
(BOPET) yang mesinnya telah
dipesan. Adapun konstruksi pabrik
telah mulai dibangun pada 21 Mei
2010.
Setahun berikutnya, Indopoly
memenuhi komitmennya. Disaksikan
oleh Menteri Perindustrian M.S.

Konsumsi plastik per kapita
per tahun
Indonesia 10 kg
Malaysia 56 kg
Singapura 93 kg
Thailand 45 kg

Hidayat dan Kepala BKPM Gita
Wirjawan, pada 27 Juni 2011
grup perusahaan ini meresmikan
operasionalisasi lini produksi baru
BOPET dan dua lini metalizing di
Purwakarta, Jawa Barat.
Tak tanggung-tanggung, tiga
mesin canggih keluaran Bruckner
didatangkan langsung dari Jerman,
yang memang dikenal sebagai salah
satu negara paling unggul dalam
bidang permesinan.
Bruckner merupakan pabrikan
terkemuka yang memiliki sejarah
panjang dalam industri mesin prosesor
lembaran plastik dan material film,
setidaknya dalam 5 dekade terakhir.
Grup bisnis ini memiliki anak
perusahaan di Eropa, AS, Brasil, dan
China.
Direktur Utama Indopoly Henry
Halim mengungkapkan untuk ketiga
fasilitas produksi tersebut, Indopoly
membenamkan investasi senilai US$50
juta atau setara dengan Rp450 miliar.
“Penambahan mesin-mesin baru
ini akan memperkuat posisi kami
di industri flexible packaging film.
Ekspansi ini akan meningkatkan
kapasitas produksi dan memperluas
diversifikasi produk-produk kami
di segmen high end,” katanya dalam
keterangan resminya. (27 Juni 2011).
Henry Halim berharap keberadaan
tiga mesin tersebut dapat menambah
penjualan perseroan sebesar US$70
juta per tahun, sehingga total
penjualan Indopoly Group per tahun
dapat mencapai US$280 juta.
Dia menjelaskan production line
BOPET memiliki kapasitas produksi
20.000 ton per tahun, sehingga akan
menambah total kapasitas produksi
flexible packaging film perseroan
menjadi 100.000 ton per tahun.
Sementara itu, dua lini baru
metalizing berkapasitas 14.000 ton
per tahun itu akan menjadi nilai

tambah untuk lini produksi BOPET
dan BOPP dalam memproduksi high
barrier metalized film.
BOPET film adalah sejenis plastik
tembus pandang (flexible packaging
film) yang memiliki ketahanan tinggi
terhadap udara (high gas barrier),
sedangkan BOPP film adalah jenis
flexible packaging film yang memiliki
ketahanan tinggi terhadap kelembaban
(high moisture barrier).
Kedua tipe tersebut saling
melengkapi dan merupakan bahan
baku utama dari flexible packaging film
untuk produk-produk konsumsi, baik
makanan maupun nonmakanan.
Dengan fasilitas produksi BOPET
film dan metalizing line, perseroan
yang mencatatkan saham di BEI
sejak 9 Juli 2010 itu akan dapat
mendiversifikasi lini produksi secara
horizontal dan merealisasikan strategi
untuk mengintegrasikan bisnis secara
vertikal.
“Kami yakin ekspansi ini akan
semakin memperkuat posisi Indopoly
sebagai pemimpin pasar Asia sekaligus
mendorong penetrasi kami menembus
pasar dunia,” tegasnya.

Pasar ekspor

Henry yakin dapat mengekspor
40 persen plastik hasil olahan
pabriknya, sedangkan selebihnya
untuk memenuhi pasar domestik
yang memang permintaannya cukup
menjanjikan.
Philip Morris adalah salah satu
mitra Indopoly, yang mana 25 persen
kebutuhan plastiknya di suplai oleh
pabrikan plastik dari Indonesia
ini. Di samping itu, Indopoly juga
mengekspor ke Amerika Serikat,
Filipina, dan Eropa. “Sedangkan
Bopet juga kami ekspor ke Amerika
Latin dan AS,” ungkapnya.
Hendry mengakui sebagian bahan
baku polyester-nya masih diimpor dari
Korea Selatan dan Eropa, namum
sebagai perusahaan nasional seluruh
sumber daya manusianya seratus
persen dari Indonesia, kecuali teknisi
pengawas mesin yang dari Jerman.
Berdasarkan data Kementerian
Perindustrian, pada tahun 2010,
Indonesia mengimpor bahan baku

polipropilen sebesar 485.000 ton dari
total kebutuhannya 976.000 ton.
Menurut Menteri Hidayat,
“Industri plastik hilir termasuk industri
packaging merupakan industri yang
memiliki pasar prospektif di dalam dan
luar negeri.”
Tingkat penggunaan atau
konsumsi plastik per kapita Indonesia
per tahunnya masih jauh tertinggal
dengan negara-negara ASEAN
lainnya. Hal ini menjadi peluang besar
bagi para investor untuk menanamkan
modalnya di sektor hulu maupun hilir
plastik.
Seiring dengan pertumbuhan
ekonomi, kebutuhan plastik hilir di
pasar dalam negeri terus meningkat.
Selama ini produksi plastik kemasan
hilir, banyak digunakan untuk
memproduksi barang-barang
kebutuhan sehari-hari makanan dan
minuman, kosmetika, elektronika,
farmasi, otomotif, hingga minyak
pelumas.
Saat ini industri plastik kemasan
terdiri 892 perusahaan yang terdiri
dari berbagai produk plastik. Kapasitas
terpasang 2,35 juta ton per tahun,
utilisasi sebesar 70% sehingga produksi
rata-rata 1,65 juta ton per tahun.
Menurutnya, dengan capaian
industri plastik saat ini setidaknya
telah menyerap tenaga kerja sebanyak
500.000 orang dengan investasi
2009 sebanyak Rp 27 triliun. Namun
masalah bahan baku di sektor hulu
masih kurang dipastok dari dalam
negeri, sehingga sebagian kebutuhan
bahan baku harus diimpor.
“Meskipun struktur industri plastik
sudah lengkap dari hulu ke hilir,
masih ada tantangan, karena kapasitas
produksi terbatas pada bahan baku
polypropylene, misalnya tahun 2010
kita masih impor 485.000 ton dari
kebutuhan 976.000 ton per tahun,”
katanya.
Selain Indopoly, pemain lain di
lapangan industri plastik di antaranya
PT Fajar Surya Wisesa Tbk, PT Indah
Kiat Pulp & Paper Tbk, PT Kertas
Basuki Rachmat Indonesia Tbk, PT
Suparma Tbk, dan PT Surabaya
Agung Industri Pulp & Kertas Tbk.
mi
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Asam Fosfat

Profil proyek pabrik asam fosfat PT Petro Jordan Abadi (PJA)

Dari Petro Jordan

Pemegang saham perusahaan: PT Petrokimia Gresik dan Jordan Phosphate Mines Co Plc.
Komposisi
: 50%:50%
Nilai investasi pabrik
: US$184,3 juta
Debt equity ratio
: 70%:30%
Pembiayaan
: Bank Mandiri dan Bank Exim senilai US$129 juta
Perjanjian
: Kontrak EPC ditandatangani pada 20 Juli 2011
Kontraktor
: Konsorsium PT rekayasa Industri-Wuhuan Engineering Co Ltd
Luas lokasi pabrik
: 18,05 ha di Kompleks Pabrik PT Petrokimia Gresik Jatim
Produk utama (kapasitas)
: Asam fosfat (bahan baku pupuk NPK) 200.000 ton per tahun
Produk sampingan (kapasitas) : Asam sulfat 600.000 ton per tahun
	  Gypsum granulation 500.000 ton per tahun
Kebutuhan bahan baku utama : Batu fosfat 770.000 ton per tahun
Belerang 200.000 ton per tahun
Masa pembangunan
: Sekitar 30 bulan sejak Agustus 2011
Target mulai beroperasi
: 2014
Sumber: PT Petrokimia Gresik, 2011

Satu dari tiga proyek
pembangunan pabrik asam
fosfat oleh BUMN pupuk
mulai direalisasikan menyusul
penandatanganan kerja sama
dengan kontraktor pelaksana
proyek, Kamis, 21 Juli 2011.

P

royek pabrik asam fosfat
(phosphoric acid) yang
direalisasikan tersebut adalah
milik PT Petro Jordan
Abadi, perusahaan patungan antara
PT Petrokimia Gresik (Petrogres)
dan Jordan Phosphate Mines Co Plc
( JPMC) dengan komposisi saham
50%:50%.
Petrokimia Gresik merupakan
perusahaan pupuk terbesar dan
terlengkap dengan kapasitas produksi
pupuk NPK sekitar 3,5 juta ton.
BUMN ini juga tercatat sebagai
satu-satunya penghasil asam fosfat di
Indonesia.
Sementara itu, Jordan Phosphate
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Mines Co Plc adalah perusahaan
pertambangan batuan fosfat
asal Jordania yang dimiliki oleh
Kementerian Keuangan Jordania
sebagai wakil pemegang saham dari
Kerajaan Jordania.
Petro Jordan Abadi selaku pemilik
proyek mempercayakan pembangunan
proyek ini kepada konsorsium
PT Rekayasa Industri-Wuhan
Engineering Co Ltd selaku pemenang
tender EPC (engineering, procurement,
construction) yang dilakukan beberapa
bulan lalu.
Pembangunan pabrik asam
fosfat berkapasitas 200.000 ton
per tahun mulai Agustus 2011 dan
diproyeksikan selesai awal 2014.
Dengan pembangunan pabrik baru itu
diharapkan ketergantungan terhadap
bahan baku pupuk NPK impor dapat
ditekan.
“Pembangunan pabrik ini
membutuhkan waktu sekitar 30 bulan,”
ujar Direktur Utama PT Petro Jordan
Abadi Mohammad Chadik Anis,
kemarin, di sela-sela penandatanganan
kerja sama dengan konsorsium
kontraktor pelaksana proyek.

Menurut dia, pabrik baru ini
akan menggunakan teknologi yang
dikembangkan Petrokimia Gresik
pada pabrik asam fosfat milik BUMN
tersebut. Teknologi ini sangat efisien
dan memiliki tingkat produktivitas
yang tinggi.
Selain memproduksi asam fosfat
200.000 ton per tahun, Petro Jordan
Abadi juga menghasilkan beberapa
produk sampingan antara lain asam
sulfat dengan kapasitas terpasang
600.000 ton dan gypsum granulation
500.000 ton per tahun.
Proyek yang diperkirakan menelan
dana investasi US$184,3 juta tersebut
diharapkan mulai berproduksi
komersial pada 2014. Selain
membangun unit-unit pabrik, Petro
Jordan Abadi menyiapkan sejumlah
fasillitas pendukung operasional
seperti pembangkit listrik dan
instalasi air untuk proses produksi dan
pendinginan.
Anis memperkirakan omzet
penjualan dari asam fosfat saja kelak
bisa mencapai Rp1,5 triliun-Rp2
triliun, belum termasuk penjualan
asam sulfat dan gypsum untuk pabrik

semen.
Komisaris Utama dan Chief
Executive Officer JPMC Walid
Ismail Kudri menjelaskan kerja sama
pembangunan pabrik dengan Petrogres
ini dilakukan dengan alasan Indonesia
merupakan pasar fosfat yang potensial
karena kebutuhan pupuknya sangat
besar.
“Indonesia merupakan pasar yang
besar dengan tingkat ekonomi yang
semakin kuat. Itulah mengapa kami
investasi di sini lewat proyek patungan
ini. Kami telah bekerja sama dengan
Petrogres sebagai pemasok batu fosfat
dan asam fosfat sejak 1985,” ujarnya.

2 Proyek serupa

Dia menambahkan selain
menjalin kerja sama dengan Petrogres
membangun pabrik asam fosfat
melalui perusahaan patungan Petro
Jordan Abadi, JPMC juga akan
membangun dua lagi pabrik serupa di
Kalimantan dan Makasar.
Dua proyek pabrik asam fosfat
yang sedang dalam studi kelayakan
itu akan dilakukan secara patungan
dengan PT Pupuk Kalimantan Timur
dan PT Pupuk Sriwidjaja. “Kami akan
membangun dua pabrik lagi setelah
ini,” ujarnya.
Setiap pabrik membutuhkan
investasi US$180 juta hingga US$200
juta, sehingga secara keseluruhan total

nilai investasi tiga proyek patungan
tersebut----termasuk milik Petro
Jordan Abadi---mencapai sekitar
US$600 juta.
Sementara itu, Direktur Utama PT
Petrokimia Gresik Hidayat Nyakman
mengatakan pembangunan pabrik
ini akan mengurangi ketergantungan
impor asam fosfat dan menjamin
pasokan bahan baku pupuk, khususnya
pupuk majemuk NPK (pupuk yang
mengadung unsur nitrogen, phosphate
dan kalium setiap butiran) guna
mendukung program ketahanan
pangan.
Pembiayaan proyek pabrik yang
menelan dana US$184,3 juta itu,
sekitar 70% atau US$129 juta di
antaranya berasal dari pinjaman
konsorsium Bank Mandiri dan Bank
Ekspor Impor Indonesia. Sisanya
sebesar US$55,3 juta merupakan
modal sendiri yang berasal dari
Petrogres dan JPMC.
“Pabrik itu memiliki nilai
strategis untuk menjaga kepastian
pasokan bahan baku utama pupuk
majemuk [NPK],” kata Hidayat
Nyakman. Selama ini, Petrogres masih
mengimpor sekitar 400.000 ton asam
fosfat per tahun untuk diolah menjadi
pupuk NPK. Bahan baku ini sebagian
besar diimpor dari Yordania.
Petrogres sebenarnya memiliki
pabrik asam fosfat dengan kapasitas

200.000 ton per tahun, yang bahan
baku batuan fosfatnya juga diimpor
dari Yordania dan Mesir berupa
batu fosfat. Petrogres membutuhkan
sekitar 600.000 ton asam fosfat untuk
memproduksi 2,2 juta ton pupuk NPK
dengan merek Phonska.
Untuk mengurangi ketergantungan
impor tersebut, Petrogres
menggandeng JPMC sebagai produsen
asam fosfat sekaligus penghasil batu
fosfat terbesar di Yordania, untuk
membangun pabrik di Indonesia.
“Pasokan batu fosfat dan asam
fosfat di dunia memang sangat terbatas
karena sumbernya hanya dimiliki
beberapa negara seperti Jordania,
Mesir, Maroko, Tunisia, dan Afrika
Selatan. Harganya pun terus naik,” ujar
Hidayat Nyakman.
Pasokan yang terbatas dan
permintaan yang tinggi dari berbagai
negara, terus mendorong kenaikan
harga batu fosfat dan asam fosfat
di dunia dari tahun ke tahun. Saat
ini harga asam fosfat di pasar dunia
mencapai US$1.100 per ton sedangkan
batuan fosfat menembus angka
US$220 per ton.
“Beruntung kami punya kontrak
setahun dengan JPMC, sehingga
mendapat harga batuan fosfat sebesar
US$160 per ton,” katanya. mi
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Warna Baru Industri
dari Relokasi
Bagi pebisnis, free
trade agreement adalah
tantangan baru. Di saat
produk China makin agresif
menyerbu pasar Asean,
perusahaan–perusahaan
Jepang menciptakan
strategi baru, yakni
memperkuat sinergi dengan
merelokasi pabriknya ke
Indonesia.

M

ulai 1 Januari 2010,
FTA antara China dan
ASEAN mulai berlaku,
dengan sistem tarif bea
masuk nol persen, dan merupakan
kawasan bebas perdagangan terbesar
yang pernah ada, dengan melibatkan
total populasi mencapai 1,9 miliar jiwa.
China banyak mengekspor
mesin dan barang elektronik ke
negara-negara ASEAN, sehingga
perekonomiannya semakin meningkat.
“FTA merupakan tantangan
baru dalam persaingan bisnis dunia,
perusahaan Jepang seharusnya
menciptakan strategi baru yang dapat
mengatasi masalah ini, agar tidak
tertinggal negara lain,” ujar Direktur
Bidang Perpajakan Itouchuu Indonesia
Wakui Yoshiko (Rabu, 02/03/2011).
Indonesia, kata Ketua Small and
Medium Enterprises of Japan (SMEJ)
Yasunobu Shiraishi, adalah partner
bisnis yang strategis bagi Jepang.
Saat ini, menurut dia, negaranya
sedang berupaya untuk meningkatkan
investasi di Indonesia. Jepang, kata
Shiraishi, akan mengkombinasikan
teknologi Jepang yang sudah maju
dengan pertumbuhan pasar Indonesia
yang terus berkembang.
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“Saat ini, nilai investasi dari
rencana tersebut masih dibahas secara
mendalam,” katanya di sela-sela acara
Penandatanganan Nota Kesepahaman
antara Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perdagangan, Apindo,
SMEJ tentang Peningkatan
Kemampuan IKM, di Jakarta, Senin
(11/7/2011).
Rencana investasi tersebut
merupakan perkembangan positif
setelah tim promosi Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) terbang
ke Jepang pada akhir Maret 2011,
guna mengajak pengusaha dari
Negeri Sakura untuk merelokasi basis
industrinya ke Indonesia.
Menurut Menteri Perindustrian
MS Hidayat, misi dari tim BKPM
yang berangkat ke Jepang tersebut
bertujuan untuk melakukan
pembicaraan awal dengan pihak
Jepang untuk melakukan investasi.
Industri yang menjadi sasaran
tim BKPM di antaranya pabrikan

komponen otomotif, alat berat,
industri plastik, dan pengemasan.
“Nanti kalau sudah pasti saya akan
kasih tahu secara detil,” imbuhnya
(4/04/2011).
Selain itu, Indonesia juga mengajak
industri pertambangan Jepang untuk
berinvestasi di Indonesia dengan
membangun pabrik smelter. Ajakan
ini disampaikan Hidayat saat bertemu
dengan asosiasi pertambangan di
Jepang. Hidayat juga bertemu dengan
Menteri Ekonomi, Perdagangan dan
Industri Jepang.
“Kita meminta mereka bersiap
untuk tak menerima lagi bahan
mentah mineral dari Indonesia mulai
tahun 2014. Pemerintah juga akan
menghentikan ekspor komoditas
agro dan petrokimia,” kata Hidayat di
Jakarta, Senin (20/6/2011).
Jepang memang sangat
membutuhkan mineral Indonesia
untuk menjalankan industri
pertambangan. Sudah puluhan tahun

Indonesia berkontribusi membangun
industri negara lain, dan kini saatnya
membangun industri sendiri.
Oleh karena itu, industri Jepang
diminta untuk membuka pabriknya
di Indonesia. Bagi industri Jepang,
mereka akan diuntungkan karena lebih
dekat dengan bahan baku mineral.
Sedangkan Indonesia juga butuh
industri Jepang.
Untuk itu, pemerintah tak segan
memberikan insentifnya. Hidayat
berjanji akan memberikan fasilitas
insentif fiskal, seperti Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah (BMDTP).
Sebelumnya, Deputi Menteri
Koordinator Perekonomian Bidang
Koordinasi Industri dan Perdagangan
Edy Putra Irawady mengatakan,
Jepang berencana merelokasi beberapa
sektor industrinya paska bencana
gempa dan tsunami, seperti pabrik
makanan, elektronik, dan ban.
Pemerintah, katanya, sangat
serius menanggapi rencana tersebut,
Bahkan, lahan untuk relokasi tersebut
sudah disiapkan. Untuk produksi ban,
Indonesia sudah menyediakan lahan
di Sumatra, tepatnya di Tanjung ApiApi.
Sementara itu beberapa
negara diketahui juga mengincar
investasi yang akan dilakukan Jepang
tersebut, seperti Malaysia, Thailand,
dan Filipina. Namun, Jepang lebih
condong ke Indonesia.
Jepang memang tertarik untuk
merelokasi pabrik komponen dan
kendaraan ke Indonesia, setelah
produksi dan pasokan komponen
kendaraan di Jepang sempat terhambat
pasca bencana gempa bumi dan
tsunami.
Takuma Yamaguchi, Direktur
Urusan ASEAN, Biro Kebijakan
Perdagangan Kementerian Ekonomi,
Perdagangan dan Industri Jepang,
mengatakan industri otomotif dan
Pemerintah Jepang telah membahas
relokasi pabrik ke negara-negara
anggota ASEAN.
“Hanya saja, untuk keputusannya
tentu didasarkan pada perhitungan
bisnis perusahaan. Kami lihat,
tidak menutup kemungkinan
mereka merelokasikan pabriknya ke

Indonesia,” kata Takuma di Jakarta,
Rabu (15/6/2011).
Namun, kata dia, rencana tersebut
harus didukung oleh pemerintah
masing-masing negara. Takuma
mengatakan industri otomotif di
Jepang mulai mengalami pemulihan
secara bertahap, setelah digoncang
bencana dan tsunami.
Ketua Umum Apindo Sofjan
Wanandi menjelaskan semakin
tingginya biaya produksi di Jepang,
berdampak pada keinginan IKM
Jepang yang mau pindah atau
merelokasikan unit produksinya ke
Indonesia.
“Karena kita bisa bikin lebih
murah dari Jepang, kita tarik yang
kecil-kecil itu. Mereka akan mencoba
bekerja sama dengan SME (Small
and Medium Enterprises) Indonesia,”
katanya di sela – sela penandatangan
MoU dengan SME of Japan, Senin
(11/7/2011).
Kesiapan merelokasi pabrik
disampaikan oleh SMEJ. Sofjan
menjelaskan akan ada ratusan IKM
asal Jepang yang akan merelokasikan
pabriknya ke Indonesia, termasuk
industri garmen atau pakaian jadi.
“Soal investasi belum diputuskan,
tapi jumlah industrinya bisa mencapai
ratusan,” jelasnya. Sofjan mengatakan
hasil produksi dari IKM Jepang yang
merelokasikan pabriknya ke Indonesia
akan diekspor kembali ke Jepang.
Rencananya relokasi tersebut akan
didorong mulai tahun ini.
Sinergi Apindo dan SMEJ
bertujuan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi kedua belah
pihak. Kerja sama ini nantinya akan
membantu IKM Indonesia dengan
teknologi IKM Jepang.

Wajah industri

Direktur Jenderal Kerja Sama
Industri Internasional Kementerian
Perindustrian Agus Tjahajana
mengatakan pemerintah mulai
mendorong investasi ke industri
yang menghasilkan produk-produk
berteknologi menengah-atas agar
dapat menambahkan nilai tambah
produk ekspor.

“Bagaimana mengubah low
jadi high. Kita harus mendorong
investasi ke arah industri middle-high.
Sebagai negara besar kita masih lebih
mendorong investasi ke arah segmensegmen tertentu,” katanya ketika
jumpa dengan wartawan, Jakarta,
Jumat (8/7/2011).
Agus menjelaskan, Indonesia dapat
mengurangi investasi pada beberapa
industri yang berteknologi menengah
rendah dan memindahkannya untuk
investasi ke industri yang berteknologi
menengah atas.
Hal ini agar mendapatkan
pemasukan devisa negara yang lebih
banyak dari produk ekspor produk
semacam ini.”Misalnya ada investasi di
(industri) middle-low 17 juta, dikurangi
sampai 10 juta. 7 jutanya untuk
investasi di middle-high. Nanti hasilnya
kan lebih besar.”
Industri berteknologi tinggi
merupakan industri yang besar dan
menggunakan teknologi canggih,
seperti industri otomotif. Industri
menengah atas contohnya industri
barang-barang kimia, industri
menengah rendah seperti besi dan
baja produk turunannya, dan industri
teknologi rendah adalah industri
pengolahan kulit dan barang dari kulit.
Saat ini, lanjut Agus, sudah banyak
negara-negara, seperti Jepang dan
Korea, yang mulai memindahkan
pabrik-pabriknya ke Indonesia
karena menilai pasar Indonesia
yang besar. Agus menyarankan agar
memanfaatkan hal tersebut untuk
memajukan industri Indonesia dari
yang berteknologi menengah bawah ke
menengah atas.
“Relokasi pabrik dari Korea dan
Jepang bisa mengubah warna dari
ekspor kita,” ujarnya.
Dari data ekspor Indonesia
sampai tahun 2010, Indonesia paling
banyak mengekspor produk industri
berteknologi menengah rendah. Di
antaranya dengan India sebagai negara
tujuan ekspornya yang mencapai 93%
produk menengah bawah. Produk
Indonesia yang berteknologi tinggi
adalah Jepang 29%, Thailand 34%,
Singapura 31%, Australia 31%, dan
Malaysia 22%. mi
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Lafarge di Langkat, Anhui
di Kalimantan dan Papua Barat

Indonesia memang surga bagi pabrikan dunia, termasuk di
sektor industri semen. Tahun ini saja, perusahaan semen
asal Perancis Lafarge akan ekspansi produksi di Langkat,
adapun pabrikan China Anhui Conch Company Ltd berambisi
membangun empat pabriknya di Kalimantan dan Papua Barat.

R

encana investasi perusahaan
yang saat ini memiliki
pabrik di Lok Nga, Aceh,
tersebut dinyatakan Direksi
Lafarge yang berkunjung ke Jakarta
dalam rangka mendampingi PM
Perancis Francois Fillon, 30 Juni s.d.
2 Juli.
Menurut Menteri Perindustrian
M.S. Hidayat, produsen semen asal
Perancis tersebut memastikan rencana
investasi sekitar Rp3 triliun-Rp5
triliun untuk membangun pabrik
semen berkapasitas 1,5 juta ton per
tahun di Langkat, Sumatera Utara.
“Sekarang, studinya sedang
dikerjakan. Termasuk, pengajuan
AMDAL. Lokasi investasinya di
Langkat, Sumatera Utara,” kata
Hidayat di Jakarta. (Sabtu, 2 Juli 2011)
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Selain itu, Lafarge juga
menyatakan minatnya ingin
membangun pabrik semen di Pulau
Jawa, namun Menperin Hidayat
fokus mendorong investasi sebanyak
mungkin ke luar Pulau Jawa, seperti di
Langkat.
Lafarge adalah perusahaan
terkemuka di bidang material
bangunan, seperti semen, beton, dan
gypsum. Memiliki 76.000 orang
karyawan yang tersebar di 78 negara,
Lafarge pada tahun lalu berhasil
meraup penjualan 16,2 miliar euro.
Lafarge hadir di Indonesia pada
tahun 1994 setelah mengakuisi PT
Semen Andalas Indonesia. Pabrik
Lafarge di Banda Aceh hancur dan
berhenti berproduksi selama beberapa
bulan akibat gempa dan tsunami pada

akhir Desember 2004. Akibatnya,
kebutuhan semen di Aceh dan
sekitarnya sebagian dipenuhi dengan
semen impor.
Lafarge kembali membangun
pabrik di Lho Nga, Aceh, pada 2010,
dan tahun ini sudah mulai beroperasi.
Investasi untuk merekontruksi pabrik
itu mencapai US$300 juta, dengan
kapasitas produksi 1,6 juta ton per
tahun.
Di Asia, Lafarge mengoperasikan
36 pabrik semen dan 18 pabrik
penggilingan dengan total kapasitas
produksi semen sekitar 72 juta ton,
yakni di Bangladesh, China, India,
Malaysia, Pakistan, Filipina, Korea
Selatan, Vietnam, dan Indonesia.
Selain memproduksi semen,
Lafarge melalui PT Petrojaya Boral
Plasterboard mengklaim mampu
menguasai 47-50 persen pangsa pasar
eternit di Indonesia.
Isodoro Miranda, Executive
Vice President, Co-President of the
Cement Division Lafarge Group,
mengatakan rekonstruksi pabrik semen
di Aceh merupakan bukti komitmen
Lafarge untuk terus mengembangkan
usaha di Indonesia.
Hidayat mengatakan, saat ini, ada
sembilan produsen semen di Indonesia
dengan kapasitas terpasang 52 juta
ton per tahun. Kebutuhan semen
di Indonesia tahun 2010, kata dia,
mencapai 40,7 juta ton, sedangkan
produksi nasional mencapai 37,8 juta
ton .
“Pertumbuhan semen di dalam
negeri mencapai 7-10 persen per
tahun. Tahun 2015, konsumsi semen
nasiona diprediksi mencapai 55 juta
ton dan 10 tahun mendatang mencapai
100 juta ton,” tandas Hidayat.
Karena peluang itu pula,
perusahaan semen asal China Anhui
Conch Cement Company Ltd
berkomitmen untuk membangun
empat pabrik semen di wilayah
Kalimantan dan Papua Barat dengan

total kapasitas mencapai 36.400 ton
klinker per hari.
Proyek investasi pembangunan
pabrik yang konstruksinya akan mulai
dibangun pada 2011 itu diperkirakan
menelan dana US$2,35 miliar.
Perusahaan yang lebih dikenal
dengan sebutan Conch Cement itu
diinisiasi dan dibentuk oleh Anhui
Conch Holdings Company Limited
dengan aset pabrikan semen Ningguo
Cement Plant and Baimashan Cement
Plant, sebagai anak perusahaannya,
pada 1 September 1997.
Setelah 10 tahun beroperasi,
perusahaan yang menggarap produksi
dan penjualan semen dan batu lahar ini
menjadi salah satu pabrikan terbesar
di Asia. Pada akhir 2005, Conch
Cement telah memiliki lebih dari 50
anak perusahaan dan cabang serta satu
perusahaan terasosiasi dengan total
aset 19,2 miliar RMB.
Di Indonesia, tahap awal
pembangunan pabrik Conch Cement
akan direalisasikan di Tanjung,
Kalimantan Selatan, dan pabrik semen
di Tanah Grogot Panser, Sepinang,
Kalimantan Timur. Setelah itu, pabrik
semen di Pontianak, Kalimantan Barat,
serta di Provinsi Papua Barat akan
mendapat prioritas selanjutnya.
Demikian disampaikan
Chairman Anhui Conch Cement
Company Ltd, Guo Wen San setelah
penandatanganan nota kesepahaman
antara Kementerian Perindustrian dan
investor asal China di Jakarta. (Kamis,
30/6/2011).
Direktur Kimia Dasar Ditjen Basis
Industri Manufaktur Toeti Rahajoe
mengatakan perusahaan tersebut akan
berinvestasi di Tanjung, Kalimantan
Selatan dengan kapasitas 6.400 ton
klinker per hari yang dilengkapi
dengan pabrik penggilingan semen,
pelabuhan, pembangkit listrik
dengan daya 60 MW ditambah 1×12
MW, berikut fasilitas produksi dan
pendukiungnya.
Investasi untuk pengembangan
pabrik semen tersebut, katanya,
mencapai US$400 juta. “Anhui
Conch Cement akan berinvestasi
awal di Tanjung sebesar US$250 juta,”
katanya.

Perusahaan yang kini
mempekerjakan 45.000 pekerja itu
juga akan membangun pabrik di Tanah
Grogot (Paser), Sepinang, Kalimantan
Timur. Di lokasi tersebut, kapasitas
pabrik dirancang sebesar 10.000
ton klinker per hari yang dilengkapi
dengan pabrik penggilingan semen,
pelabuhan, pembangkit listrik 60 MW
+ 1×18 MW dan fasilitas produksi dan
pendukung lainnya dengan investasi
US$600 juta.
Di Pontianak, Anhui Conch
Cement akan menginvestasikan
US$600 juta. Pabrik semen di
Pontianak dirancang serupa,
baik kapasitas maupun fasilitas
pendukungnya, dengan pabrik semen
di Kalimantan Timur.
“Perusahaan ini juga akan
berinvestasi di Papua Barat. Walaupun
kapasitas produksi dan fasilitas
pendukungnya serupa dengan Kaltim
dan Kalbar, investasi yang dibutuhkan
di Papua Barat lebih besar, yaitu
US$750 juta.”
Guo Wen San mengungkapkan,
untuk setiap pabriknya akan menyerap
sekitar 1.000 orang dan dijanjikan
semua karyawan yang akan pekerja
di pabrik tersebut berasal dari dalam
negeri. “Kita akan pakai local worker
untuk setiap pabriknya. Satu pabriknya
akan menyerap sekitar 1.000 orang,”
ujarnya.
Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat berjanji hasil produksi
semen di pabrik-pabrik di wilayah
Kalimantan dan Papua Barat akan
digunakan untuk kebutuhan nasional.
Selain itu, pabrik-pabrik yang akan
dibangun akan memperkuat industri
semen dalam memenuhi kebutuhan
dalam negeri.
“Investasi ini diharapkan
mampu menciptakan industri
semen yang memiliki daya saing
yang kuat tingkat regional maupun
internasional,” imbuhnya. Di samping
menyerap banyak tenaga kerja,
investasi ini diharapkan mampu
mendorong kegiatan ekonomi daerah,
meningkatkan budaya kewirausahaan
masyarakat dan infrastruktur sosial.
“Dengan pengawalan penuh
dari Kemenperin, secepatnya akan

ajukan proposal bisnis ini ke BKPM.
Pemerintah berkomitmen menfasilitasi
penerbitan persetujuan, rekomendasi,
dan perizinan yang berhubungan
dengan kegiatan pertambangan,
pengolahan, pengembangan industri,
lahan, dan lainnya yang diperlukan
untuk proyek-proyek semen ini,”
tuturnya.
Pemerintah juga telah menetapkan
industri semen sebagai salah satu
industri penerima insentif berdasarkan
PP No.62/2008. Menperin berharap
keempat pabrik semen tersebut bisa
dimulai pada tahun ini karena kawasan
Indonesia Timur sangat memerlukan
tambahan pasokan, terutama terkait
dengan Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI).
“Tahun ini sudah harus bisa
dimulai karena pabrik semen di
KTI sangat diharapkan. Selain itu,
pertumbuhan konsumsi semen
nasional mencapai 7%–10%. Pada
2015 konsumsi semen bisa mencapai
55 juta ton dan 10 tahun mendatang
bisa lebih dari 100 juta,” katanya.
Saat ini, terdapat sembilan
produsen semen nasional dengan
kapasitas produksi 52 juta ton
yang tersebar di Jawa, Sumatera,
Kalimantan, Sulawesi dan Nusa
Tenggara. Namun, hingga kini utilisasi
pabrik semen masih mencapai 72%
atau hanya memproduksi 37,8 juta
ton per tahun dari kebutuhan yang
mencapai 40,7 juta ton per tahun.
Hidayat mengungkapkan investasi
di sektor semen merupakan yang
pertama bagi China di Indonesia
sebagai kelanjutan dari komitmen
Perdana Menteri China Wen Jiabao
dan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada April.
“Selama ini didominasi dengan
kerja sama perdagangan dan minim
sekali China berinvestasi. Ini
menjadi awal yang diharapkan bisa
ditingkatkan lagi. China juga telah
berkomitmen untuk memperluas dan
memperdalam kerja sama bilateral di
bidang infrastruktur, semen, baja, dan
machinery. mi
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Krakatau Stell Siap Pasok Baja
Untuk Industri Alutsista

Indonesia bisa berbangga hati
karena memiliki produk alat
utama sistem persenjataan
dalam negeri yang berdaya
saing. Salah satu yang sudah
teruji adalah panser.

N

amun, seperti diungkapkan
Wakil Menhan Sjafrie
Syamsudin, peningkatan
kapasitas industri masih
memerlukan berbagai dukungan
insentif fiskal dan pembebasan bea
masuk material bahan yang masih
harus diimpor.
Sjafrie menambahkan dirinya
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telah memberikan rekomendasi untuk
BUMN yang bergerak pada industri
Alutsista untuk mendapatkan insentif,
seperti PT PAL, PT PINDAD, PT
Dirgantara Indonesia. Selain itu, juga
telah diberikan untuk BUMS seperti
PT PALINDO.
Tak kalah penting, penguatan
industri alutsista tersebut perlu
didukung oleh perluasan industri baja
di Indonesia agar mampu memberi
dukungan lebih besar, terutama pada
pabrikan kendaraan tempur dan kapal.
“Industri baja diharapkan punya
akselerasi. Produk hulunya dibutuhkan
kelebaran industri baja yang lebih
besar, sekarang baru 2 meter, kita
butuh 4 meter untuk kapal. Untuk
kendaraan tempur yang lebih besar,”
ujar Sjafrie.

Menanggapi permintaan
Wamenhan, Direktur Utama PT
Krakatau Steel Fazwar Bujang
menyatakan bersedia memenuhi
berapa pun kebutuhan baja untuk
mendukung kebutuhan industri alat
utama sistem persenjataan (Alutsista).
“Hal ini untuk mendukung
kemajuan Alutsista yang dapat
bersaing dengan negara asing. Kalau
untuk kebutuhan baja Insya Allah kita
siap,” ujarnya. (Selasa, 12/7/2011).
PT Krakatau Steel didirikan pada
tahun 1970, saat ini kapasitas produksi
mencapai 2,5 juta ton per tahun dan
merupakan industri baja terpadu
terbesar di Asia Tenggara.
PT Krakatau Steel memiliki enam
pabrik berbasis baja yang terdiri atas
Pabrik Besi Pons, Pabrik Billet Baja,

Pabrik Batang Kawat, Pabrik Slab
Baja, Pabrik Pengerolan Baja Canai
Panas (HSM), dan Pabrik Pengerolan
Baja Canai Dingin (CRM).
Terkait dengan permintaan
pemerintah untuk perluasan hasil
produksi baja lempengan dari 2 meter
menjadi 4 meter, Fazwar mengatakan
hal itu baru dapat terealisasi pada
tahun 2013. “Itu dari proyeknya KSPosco, akhir 2013 selesai,” ujarnya.
Saat ini, PT Krakatau Steel hanya
mampu memproduksi baja 2,5 juta
ton per tahun. Sementara itu total
produksi baja nasional hanya sebesar 6
juta ton, padahal kebutuhan nasional
untuk baja bisa mencapai 9-10 juta ton
per tahun.
Perjanjian Joint Venture Agreement
( JVA) antara PT Krakatau Steel
(Persero) dengan POSCO dari
Korea Selatan tentang pendirian dan
pengoperasian perusahaan patungan
pabrik baja terpadu di Indonesia
ditandatangani pada Rabu, 4 Agustus
2010, di Lantai 21 Kementerian
BUMN.
Perbandingan kepemilikan antar
kedua perusahaan dimulai dengan 70%
untuk POSCO dan 30% untuk PT
Krakatau Steel, yang akan bertambah
menjadi 45% satu tahun setelah
Final Acceptance Certificate (FAC)
dengan cara membeli 15% saham dari
POSCO, sehinga kepemilikan saham
menjadi 55 % : 45%.
Kapasitas produksi pabrik baja
terpadu adalah 6 juta ton per tahun
yang dibagi dalam 2 tahap, masingmasing dengan kapasitas 3 juta ton.
Konstruksi tahap pertama akan
dimulai pada semester kedua 2010 dan
ditargetkan selesai pada Desember
2013.
Lahan konstruksi adalah lahan
kosong yang terletak di samping
pabrik PT Krakatau Steel (Persero) di
kota pelabuhan Cilegon, sebelah Barat
Laut Pulau Jawa, Indonesia.
Proyek investasi ini adalah proyek
Greenfield yang harus didukung
dengan penambahan kapasitas
terpasang dan infrastruktur yang sudah
dimiliki PT Krakatau Steel saat ini,
seperti pelabuhan, pengolahan air
untuk industri, pembangkit listrik,

berikut jaringan distribusinya.
Proyek investasi ini akan
memberikan dampak ekonomi yang
luas terhadap Indonesia, antara lain:
peningkatan pendapatan dari sektor
penerimaan pajak, penghematan
devisa, peningkatan kebutuhan tenaga
kerja, serta menciptakan peluang
tumbuhnya industri pendukung.
Rencana investasi tersebut di
atas akan didukung oleh sumber
daya nasional mengingat Indonesia
memiliki cadangan bijih besi sebesar
kurang lebih 2,4 miliar ton dan batu
bara sebesar kurang lebih 13 miliar
ton. Melalui pengembangan bersama
bahan baku baja, Perusahaan patungan
ini diharapkan dapat menghasilkan
produksi dengan harga kompetitif
sehingga menciptakan keunggulan
bersaing dan keuntungan bagi kedua
perusahaan.
Di masa yang akan datang, pada
saat permintaan produk baja semakin
meningkat, diharapkan hasil produk
Perusahaan patungan yang kompetitif
tersebut dapat disalurkan tidak hanya
di pasar domestik Indonesia namun
juga diekspor ke berbagai pasar
regional, antara lain India, daerah Asia
Tenggara dan sekitarnya.
Pengamat ekonomi Ryan Kiryanto
menegaskan bank-bank di dalam
negeri siap memberikan dukungan
dana untuk pengembangan industri
baja nasional, apalagi kebutuhan
baja di dunia pasca gempa bumi dan
stunami cenderung meningkat.
“Kami optimis perbankan akan
membantu memberikan dana untuk
mendorong peningkatan produksi
baja nasional karena prospek ke depan
sangat besar,” katanya yang juga Vice
President Chief Ekonomi PT BNI, di
Jakarta. (Rabu, 12 Juli 2011)
Menurut Ryan Kiryanto dalam
seminar “Kesiapan Industri Baja
Menghadapi Revitalisasi Industri
Strategis”, industri baja akan menjadi
lokomotif bagi pertumbuhan ekonomi
nasional apabila didukung oleh
pemerintah, parlemen, dan mitra usaha
(swasta).
Namun industri baja nasional
akan berkembang lebih cepat apabila
didukung infrastruktur yang terus

berjalan dengan baik, kata dia.
Perbankan, lanjut Ryan saat ini
memiliki kelebihan dana yang belum
dapat disalurkan, bahkan pemerintah
sendiri memilki Rp600 triliun yang
juga belum dimanfaatkan.
Karena itu modal yang dibutuhkan
untuk pengembangan industri
baja nasional tidak ada masalah,
hanya perlu pelaksanaannya saja. Ia
mengatakan industri baja nasional
akan terus berkembang dengan pesat
apabila infrastruktur juga dapat
bergerak dengan baik yang saat ini
berjalan lambat, karena memerlukan
modal yang besar.
Bahkan investor asing yang
masuk ke pasar domestik saat ini
hanya bermain di pasar uang, pasar
modal, obligasi, dan instrumen Bank
Indonesia (BI), ke infrastruktur masih
belum muncul.
Meski demikian, ia optimis
produksi baja Indonesia akan dapat
ditingkatkan, selain untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri juga dapat
diekspor ke luar negeri.
Indonesia sendiri untuk memenuhi
kebutuhannya baja telah mengimpor
sebanyak 3 juta ton per tahun, ujarnya.
Menurut dia, Indonesia akan
menjadi negara maju apabila produksi
baja bisa ditingkatkan bahkan dapat
memenuhi kebutuhan di dalam
maupun di luar negeri.
Apabila produksi baja bisa
ditingkatkan maka pada 2025
Indonesia akan menjadi negara
industri maju ke 12 dan pada 2045
akan menjadi delapan besar dunia
melalui pertumbuhan ekonomi tinggi.
Pemerintah harus berupaya
mendorong pertumbuhan industri
baja itu yang dapat didanai melalui
anggaran pendapatan belanja negara
(APBN), dan anggaran pendapatan
belanja daerah (APBD).
Pengembangan industri baja
sebenarnya tidak sulit, apalagi
permintaan dunia juga meningkat.
Selain itu, kebutuhan militer seperti
tank, juga kendaraan roda empat yang
pertumbuhannya naik sebesar 15,59
persen dan kendaraan roda dua 15,36
persen. Jadi peluang untuk maju
kedepannya sangat besar. mi
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Investor Ramai-ramai
Terjuni Industri Hilir Sawit

Kalangan pelaku usaha minyak kelapa sawit beramairamai melakukan investasi di industri hilir kelapa sawit
menyusul diterbitkannya kebijakan pemerintah mengenai
restrukturisasi tarif Bea Keluar dan insentif fiskal bagi
industri hilir berbasis sumber daya alam yang menurut
kalangan pengusaha sangat menarik.

S

elain beberapa perusahaan
yang sudah lebih dulu terjun
dan meperluas investasinya
di industry hilir kelapa sawit
seperti Wilmar Group, Sinar Mas
Group, dan Domba Mas, terdapat
beberapa perusahaan lainnya yang
belakangan ini menyatakan kesiapan
mereka untuk terjun ke industri hilir
kelapa sawit, yaitu Musim Mas Group,
Permata Hijau Group, PTPN III, PT
VVF Indonesia, Unilever, Procter &
Gamble dan Cargill.
50
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Berdasarkan data Kementerian
Perindustrian yang dipresentasikan
dalam acara “Temu Dialog dengan
Dunia Usaha Industri Hilir Kelapa
Sawit” di lokasi industry oleokimia
milik PT Sumi Asih belum lama
ini, Wilmar Group telah memulai
kegiatan investasinya senilai US$ 900
juta di industri oleokimia terintegrasi
(biodiesel). Demikian juga dengan
Sinar Mas Group sudah mulai
menanamkan investasi senilai Rp 2,3
triliun di industri oleofood/oleokimia

terintegrasi. Sementara itu, Domba
Mas telah merealisasikan investasi
senilai US$ 180 juta dalam industri
fatty acid dan fatty alcohol.
General Manager PT Musim
Mas, Suhardi L., mengatakan Musim
Mas group dalam tiga tahun ke depan
akan menginvestasikan dana senilai
US$ 860 juta untuk membangun
industri hilir kelapa sawit di sejumlah
daerah, yaitu di Sumatera Utara, Riau,
Sumatera Barat dan Kalimantan
Tengah.
“Dengan dana investasi US$
860 juta itu kami rencananya akan
membangun industri hilir kelapa sawit
berupa industri refinery, biodiesel,
oleokimia, shortening, margarine,
specialty fat dan lain-lain,” kata
Suhardi di sela-sela acara forum dialog
tersebut.
Suhardi mengakui perusahaannya
tertarik terjun ke industri hilir kelapa
sawit karena terdorong oleh terbitnya
kebijakan Bea Keluar yang telah

direstrukturisasi melalui Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor
128 tahun 2011. Selain itu, langkah
investasi itu juga terdorong oleh
berbagai kebijakan insentif fiskal dan
kemudahan lainnya yang diterbitkan
pemerintah belum lama ini.
“Terus terang saja, semula kami
berencana untuk melakukan investasi
di industri hilir kelapa sawit ini di
luar negeri seperti di China atau di
India, tetapi setelah keluar PMK 128
bersama kebijakan insentif lainnya
kami mengurungkan rencana itu dan
menarik semua rencana itu untuk
dialihkan ke dalam negeri,” tutur
Suhardi.
Suhardi berharap pemerintah tetap
konsisten dengan berbagai kebijakan

insentif dan bea keluar yang telah
ditetapkan agar iklim investasi yang
sudah kondusif selama ini dapat tetap
dipertahankan dan dapat berjalan
sebagaimana yang diharapkan.
Dalam acara dialog yang sama,
perwakilan Permata Hijau Group
menyatakan akan menanamkan
investasi senilai US$ 2 triliun
dalam 2-3 tahun mendatang untuk
menggarap industri oleokimia terpadu
dan oleofood. Sementara itu, PTPN
III akan mengembangkan kawasan
industri dan pabrik oleokimia senilai
Rp 3 triliun, dan PT VVF Indonesia
pada tahap awal akan menanamkan
investasi US$ 100 juta di industri
oleokimia dan produk perawatan
pribadi (personal care).

Tiga perusahaan lainnya, yaitu
Unilever, Procter & Gamble dan
Cargill juga telah menyatakan
keinginannya untuk menanamkan
investasi mereka di bidang industri
oleokimia dan personal care.
Melalui Forum Dialog dengan
Dunia Usaha dan Asosiasi itu
Menperin mengharapkan seluruh
pemangku kepentingan terus berupaya
mengembangkan sektor industri dalam
rangka mendukung kemajuan bangsa
dan negara.
“Untuk mempercepat terwujudnya
program hilirisasi kelapa sawit ini kita
perlu segera menyelesaikan semua
permasalahan yang menghambat
antara lain infrastruktur pendukung
industri seperti pelabuhan, jalan,
rel kereta api, listrik, ketersediaan
lahan dan masalah perizinan,” tegas
Menperin.
Permasalahan lainnya, tambah
Menperin, adalah tidak seimbangnya
kapasitas industri hilir dengan
produksi CPO (idle capacity,
khususnya refinery); industri CPO
dengan industri hilirnya kurang
terintegrasi, sehingga kurang efisien
dan kurang berdaya saing; belum
berkembangnya riset dan teknologi
industri oleokimia; belum tersedianya
SDM industri perkelapasawitan yang
berkualitas; pelaksanaan restitusi PPN
kurang lancar; dan adanya kampanye
negatif terkait masalah lingkungan. ***
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Nestle Investasi
US$ 200 Juta

Jadikan Indonesia Basis Produksi Olahan Susu
PT Nestle Indonesia
menginvestasikan US$ 200
juta untuk membangun
pabrik bubur bayi CERELAC
infant cereals, MILO
chocolate malt drinks
dan susu bubuk Dancow
dengan total kapasitas
produksi sebesar 65.000
ton per tahun.
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P

T Nestle Indonesia
menginvestasikan US$ 200
juta untuk membangun
pabrik bubur bayi
CERELAC infant cereals, MILO
chocolate malt drinks dan susu bubuk
Dancow dengan total kapasitas
produksi sebesar 65.000 ton per tahun.
Dengan investasi sebesar itu sekaligus
menjadikan Indonesia sebagai basis
produksi Nestle untuk olahan susu di
kawasan Asia Tenggara.
Peresmian dimulainya
pembangunan pabrik baru PT
Nestle Indonesia itu dilakukan
Menteri Perindustrian Mohamad S.

Hidayat yang didampingi Presiden
Direktur PT Nestle Indonesia Arshad
Chaudhry, pada 12 September 2011
lalu. Pabrik yang dibangun di atas
lahan seluas 28,8 hektar itu berlokasi
di Kawasan Industri Surya Cipta,
Karawang, Jawa Barat.
Menperin mengatakan investasi
Nestle tersebut semakin memperkuat
kehadiran dan komitmen Nestle
di Indonesia. Proyek itu juga akan
memberikan kontribusi positif
terhadap pertumbuhan industry dan
ekonomi di Indonesia, membuka
kesempatan kerja baru yang
pada gilirannya akan membantu

meningkatkan pendapatan dan
kesejahteraan masyarakat dalam jangka
panjang.
Pabrik baru yang akan mulai
beroperasi pada triwulan pertama
tahun 2013 itu, kata Menperin, selain
dapat meningkatkan produksi hasil
olahan susu, juga mampu memberikan
dampak positif bagi perkembangan
industri tepung, serealia dan industri
susu nasional melalui penggunaan
bahan baku dalam negeri. Dampak
positif lainnya adalah penghematan
devisa negara mengingat produk
CERELAC dan MILO yang
dipasarkan di Indonesia selama ini
diimpor dari Malaysia.
Senada dengan pernyataan
Menperin, Presiden Direktur PT
Nestle Indonesia, Arshad Chaudhry
mengatakan keputusan investasi US$
200 juta itu sejalan dengan strategi
Nestle untuk meningkatkan produksi
lokal produk-produk bernilai tambah
dan berkualitas tinggi sejalan dengan
makin meningkatkan perrmintaan
konsumen dan makin membaiknya
perekonomian Indonesia.
Menurut Arshad, pabrik baru
itu akan mempekerjakan lebih
dari 600 tenaga kerja dan akan
meningkatkan kegiatan ekonomi di
daerah, meningkatkan kesejahteraan
petani maupun penyedia bahan baku,
serta mendorong penggunaan bahan
baku lokal berupa bubuk kakao, beras
merah, kacang hijau, beras dan susu
segar.
Pabrik baru Nestlé itu, tambah
Menperin, juga diharapkan mampu
menciptakan peluang sekaligus
tantangan bagi peternak sapi perah
di Jawa Barat untuk meningkatkan
produksi dan mutu susu segarnya
agar secara bertahap dapat memenuhi
kebutuhan bahan baku susu untuk
industri. Selama ini pasokan susu segar
dari dalam negeri belum mencukupi,
dimana sekitar 75% bahan baku susu
masih harus diimpor dalam bentuk
Skim Milk Powder, Anhydrous Milk
Fat, dan Butter Milk Powder dari
berbagai negara seperti Australia,
Selandia Baru, Amerika Serikat dan
Uni Eropa.

”Kami mengharapkan Nestlé
dapat menghasilkan produk olahan
susu dengan harga yang terjangkau
serta tetap memegang komitmen
untuk menyerap susu segar dalam
negeri dalam jangka panjang. Peranan
industri pengolahan susu sangat
penting dalam penyediaan gizi
masyarakat, terlebih karena konsumsi
susu perkapita Indonesia saat ini
masih relatif rendah, hanya 11,09 liter/
tahun setara susu segar, jauh di bawah
konsumsi negara ASEAN lainnya
yang mencapai lebih dari 20 liter/
kapita/tahun,” kata Menperin.
Untuk mengatasi kondisi tersebut,
Kemenperin telah menetapkan
industri pengolahan susu sebagai
salah satu industri prioritas untuk
dikembangkan seperti diatur dalam
Peraturan Presiden (Perpres) No.
28 Tahun 2008 Tentang Kebijakan
Industri Nasional.
Lebih lanjut, Menperin
mengatakan Pemerintah telah
memberikan beberapa fasilitas

antara lain pembebasan PPN untuk
produk susu segar melalui PP No.
7 Tahun 2007 tentang Impor Dan/
Atau Penyerahan Barang Kena Pajak
Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang
Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai, Pengurangan
Pajak Penghasilan (PPh) bagi investasi
baru maupun perluasan di bidang
industri pengolahan susu sesuai PP
No. 62 Tahun 2008 tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan Untuk Penanaman
Modal Di Bidang-Bidang Usaha
Tertentu Dan/Atau di Daerah-Daerah
Tertentu, serta pemberian kredit usaha
pembibitan sapi sesuai dengan PMK
No.131/PMK.05/2009 tentang Kredit
Usaha Pembibitan Sapi.
”Roadmap pengembangan klaster
industri pengolahan susu juga telah
disusun dengan melibatkan peran
dari semua pemangku kepentingan
usaha persusuan sebagaimana
ditetapkan dalam Peraturan Menteri
Perindustrian No. 122/M-IND/
PER/10/2009”, kata Menperin. ***
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Toyota Bangun Pabrik
Mobil Kedua
Senilai Rp 2,9 Triliun

Produsen mobil terkemuka dari Jepang, Toyota Motor
Corporation (TMC) memperkuat kehadiran sayap
bisnisnya di Indonesia dengan membangun pabrik
mobil keduanya di kawasan industri KIIC (Karawang
International Industrial City), Jawa Barat dengan
investasi sebesar Rp 2,9 triliun. Pabrik perakitan mobil
kedua itu berlokasi tidak jauh dari pabrik perakitan
pertamanya yang beroperasi sejak tahun 1998.
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Dengan tambahan investasi
sebesar itu, sayap usaha TMC di
Indonesia, yaitu PT Toyota Motor
Manufacturing Indonesia (TMMIN)
akan mampu meningkatkan kapasitas
produksi mobilnya sebesar 70.000
unit per tahun menjadi 180.000 unit
(hingga 205.000 unit dengan lembur)
per tahun pada awal tahun 2013 dari
kapasitas produksi saat ini sebesar
110.000 unit per tahun.
Pemancangan tiang pertama
pembangunan pabrik mobil Toyota
yang kedua di Indonesia itu dilakukan
pada tanggal 1 September 2011
lalu oleh Menteri Perindustrian RI
Mohamad S. Hidayat, Duta Besar
Jepang untuk Indonesia Yoshinori
Katori, President Toyota Motor Asia
Pacific, Marketing and Sales Hiroji
Onishi, Presiden Direktur TMMIN
Masahiro Nonami dan Wakil Presiden
Direktur TMMIN Johnny Darmawan.
Presdir TMMIN Masahiro
Nonami mengatakan pembangunan
pabrik mobil Toyota yang kedua
seluas 76.000 meter persegi itu
merupakan langkah antisipasi terhadap
perkembangan yang sangat pesat di
pasar otomotif Indonesia dan sebagai
upaya dalam memenuhi makin
beragamnya kebutuhan pelanggan
terhadap produk kendaraan bermotor.
Saat ini PT TMMIN
memproduksi model Kijang Innova
dan Toyota Fortuner, namun dengan
dibangunnya pabik mobil kedua itu
TMMIN akan mampu memproduksi
model-model mobil baru sesuai
dengan kebutuhan para pelanggannya
ada di pasar. Dalam kegiatan
produksinya, PT TMMIN selama ini

mampu mengandalkan para pemasok
komponen di lapis pertama lini
poduksi yang berjumlah 89 pemasok.
Produk mobil Kijang Innova dan
Toyota Fortuner sudah diekspor ke
pasar mancanegara, yaitu ke 16 negara
di kawasan Asia, Timur Tengah dan
Afrika.
TMC sendiri sudah membuka
perusahaannya secara resmi di
Indonesia sejak tahun 1971. Namun
kegiatan manufakturnya baru dimulai
pada tahun 1973 dengan beroperasinya
pabrik engine di Sunter, Jakarta
Utara (Sunter Plant 1). Langkah
tersebut kemudian disusul dengan
pembangunan fasilitas casting dan
stamping (Sunter Plant 2) pada tahun
1977 di lokasi yang berdekatan dengan
pabrik pertama. Saat ini fasilitas
produksi yang dikelola TMMIN di
Sunter (Sunter Plant 1) difokuskan
untuk memproduksi engine dengan
kapasitas produksi 130.000 unit per
tahun, sedangkan Sunter Plant 2
difokuskan sebagai fasilitas casting
dengan kapasitas produksi 10.000
ton per tahun dan stamping dengan
kapasitas 96.000 unit per tahun.
Menurut Masahiro, pabrik mobil
Toyota yang ada di Karawang kini
sudah menjadi salah satu pusat
produksi mobil di dunia karena mobil
yang diproduksi dari pabrik tersebut
telah diekspor ke 16 negara di berbagai
belahan dunia.
Hiroji Omishi, President Toyota

Motor Asia Pacific, Marketing
and Sales mengatakan Indonesia
merupakan pasar yang sangat penting
bagi Toyota di kancah global. Lebihlebih selama puluhan tahun lamanya
Toyota berhasil merebut minat para
pelanggan di Indonesia sehingga
Toyota berhasil menempati posisi
sebagai pemimpin pasar.
“Kami ingin tetap
mempertahankan posisi Indonesia
itu di masa-masa mendatang. Namun
pabrik Toyota yang sudah ada di
Karawang saat ini tidak cukup kuat
untuk mempertahankan posisi
tersebut. Karena itu, kami melakukan
ekspansi dengan membangun pabrik
kedua di Karawang,” tutur Hiroji.
Dalam kesempatan itu, Menperin
Mohamad S. Hidayat atas nama
pemerintah Indonesia menyampaikan
apresiasi yang tinggi kepada Toyota
Motor Corporation yang telah
menunjuk PT TMMIN sebagai
basis produksi Toyota di luar Jepang
serta mewujudkan komitmennya
untuk menanamkan investasi
dalam pembangunan pabrik baru di
Karawang, Jawa Barat.
Menurut Menperin, industri
otomotif di Indonesia terus
memperlihatkan peningkatan yang
signifikan. Hal itu menunjukan bahwa
daya saing industri otomotif nasional
semakin meningkat. Karena itu,
propsek industri otomotif nasional
semakin baik dan akan makin

mengukuhkan Indonesia sebagai salah
satu kekuatan industri otomotif di
ASEAN.
Menperin mengharapkan PT
TMMIN selaku salah satu pelaku
industri otomotif terbesar di Indonesia
menjadi pelopor dalam pengembangan
industri komponen berdaya saing
tinggi dan lebih mendorong upaya
peningkatan penguasaan kemampuan
teknologi di dalam negeri melalui
pengembangan R&D.
“Pengembangan sumber daya
manusia, baik di pabrik maupun di
bengkel-bengkel mobil juga perlu terus
dilakukan agar dapat menghasilkan
sumber daya manusia berkualitas yang
pada akhirnya dapat meningkatkan
keunggulan kompetitif industri
otomotif nasional,” tuturnya.
PT TMMIN juga diminta agar
meningkatkan nilai kandungan
komponen dalam negeri dengan
melibatkan lebih banyak pelaku
industri komponen di dalam negeri,
menumbuhkembangkan kemampuan
inovasi serta pengembangan modelmodel baru kendaraan bermotor yang
dirakit di Indonesia.
“Berkaitan dengan program
pemerintah untuk mendorong Low
Cost and Green Car, kami juga
mengharapkan agar Toyota turut
mengembangkan model kendaraan
dengan harga terjangkau dan ramah
lingkungan,” demikian Menperin. ***
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Tuges, Sang Pelopor

Gitar Bali
x

Sebelum dunia makin mengenal Bali lewat film Eat pray
and Love karya Ryan Murphy, para musisi dunia telah
dibuat ‘gempar’ oleh gitar unik buatan anak-anak Pulau
Dewata yang mereka labeli dengan nama Blueberry.

G

itar ini populer dikalangan
musisi dunia karena
dikenal khas, berkarakter,
dan berbeda dari gitar
lain. Ada sentuhan unsur seni atau
ukiran yang membalut rangkaian
teknologinya untuk menghasilkan
suara maksimal
Blueberry berani mendobrak
pakemnya gitar, dengan gaya yang
berbeda. Jika yang umumnya halus,
Blueberry memunculkan yang kasar
dan menambah resonansi suara gitar.
Paduan seni dan teknologi ini dibuat
seorang pemahat putra Bali, I Wayan
Tuges.
Bagi Tuges, tak pernah terbayang
sebelumnya bila kini dia sanggup
memproduksi gitar. Apalagi kerajinan
yang dibuatnya itu dikenal di pasar
gitar internasional. Dibanderol dengan
harga yang cukup dalam merogoh
kocek, dan menjadi koleksi musisi
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dunia.
“Saya hanya tukang pahat. Tidak
mengerti gitar, memainkannya
saja hanya untuk coba-coba,” ujar
Tuges saat ditemui di workshop gitar
Blueberry di Desa Guwang, Sukawati,
Gianyar, Bali, baru-baru ini.
Lantaran lahir dari keluarga
berlatar belakang pematung, Tuges
sejak berusia lima tahun sudah
terbiasa memahat kayu. Dia yakin
bakat seninya mengalir dari sang
kakek, Nyoman Selag, dan ayahnya, I
Nyoman Ritug.
Keduanya dikenal sebagai tokoh
seni di kawasan Guwang, Sukawati,
Gianyar. Sang kakek pula menjadikan
ukiran dan pahatan lebih dikenal
dan berkembang. Selagi banyak
mengajak anak muda di lingkungannya
untuk memahat hingga masyarakat
dari Batuyang, Ketewel pun belajar

mengukir di Guwang.
Pada tahun 1980-an, saat Tuges
menjadi kepala desa, dia sering unjuk
keahlian memahat di sejumlah negara
manca, seperti Jepang, Korea Selatan
dan beberapa negara di Eropa. Tuges
juga sempat mewakili Indonesia dalam
ajang Internasioanl Wood Carving
Symposium, di Finlan, Belgia.
Tuges yang menjadi satu – satunya
orang dari Asia sempat merasa kecil
hati karena yang hadir di acara itu
umumnya seniman bertitle profesor.
Akan tetapi berkat karya Dewi Durga
dari kayu berbahan 1,5 meter dia
mendapatkan apresiasi yang luar biasa.
Ikhwal pembuatan gitar bermula
ketika Tuges kedatangan pengusaha
dan pencinta musik asal Kanada,
Danny Fonfeder pada 2005. Saat itu
Danny menyampaikan keinginannya
memiliki gitar buatan Bali.
Melihat latar belakang dan
keterampilan Tuges, Danny yakin
pemahat itu bisa membuat gitar
yang jauh lebih bagus dari contoh
yang dibawanya. Tuges pun disuruh
menghancurkan gitar itu dan
melihat struktur dalamnya. “Danny
mengajak saya membuat gitar terbaik
dan termahal di dunia,” ujarnya
mengenang.
Meski tertarik dan mau mencoba
membuat gitar namun Tuges masih
setengah hati. Produk pertamanya
yang dibuat selama satu bulan adalah
gitar pajangan, belum bersuara. Setelah
tiga bulan berselang, Danny datang
dan mengingatkannya untuk membuat
gitar.
“Bahkan sampai mendatangkan
George Morris, pembuat gitar dari
Amerika. Akhirnya kami para pemahat
berguru membuat gitar,” ungkapnya.
Tuges dan para pematung melakukan
percobaan selama hampir dua tahun.
Setelah itu, Tuges cukup paham
membuat formula gitar berdawai.
Membuat gitar jumbo, termasuk

membuat Ukulele pun bisa
dilakukannya karena memahami
formulanya. “Gitar yang bagus dan
super bagus ada di mana-mana. Nah,
kami harus membuat gitar yang bisa
membikin orang menoleh,” tandasnya.
Mei 2007 menjadi sejarah bagi
gitar Blueberry. Untuk pertama kalinya
gitar buatan Tuges dinyatakan layak
jual dan akhirnya dapat diluncurkan
di acara besar, Montreal International
Jazz Festival, di Kanada.
Bagi pemahat seperti Tuges
mengukir pada gitar memiliki
kesulitan dan mendatangkan
kenikmatan tersendiri. Setiap gitar
memerlukan inovasi tersendiri
agar bisa bersaing di pasar musik
internasional.
Alat musik petik yang di sana-sini
dihiasi ukiran itu telah menembus
angka penjualan 977 unit dan 90
persennya laku di Amerika dan benua
Eropa. Masyarakat Jepang dan negaranegara Timur Tengah juga meminati
gitar buatan pemahat kayu ini.
Sentuhan tradisional hadir
melalui ukiran khas Bali di badan,
leher, dan atau headstock alat musik
populer ini. “Hal yang rumit adalah
membuatnya dengan tidak merusak
atau mengurangi karakter sound yang
optimal,” ujarnya ketika disambangi
di work shop Blueberry di kawasan
Guwang, Sukawati, Gianyar.
Selanjutnya melalui kreativitas
yang cukup banyak, Tuges
menciptakan terobosan baru untuk
berbagai ornamen di sekujur gitar pun
dibuat. Tuges menempelkan motif
kerang pada belakang gitar, membuat
gitar bertipe groove yang simpel, song
writer, gitar yang aneh dan unik.
”Atau model gitar yang membuat
tiap penulis lagu menikmati sendiri
bunyi melodinya. Suara gitar kami
terasa lebih untuk dirinya bukan untuk
audience,” ungkap Tuges.
Gitar hand made dengan jumlah
terbatas dari Bali ini banyak
dibicarakan di kalangan industri
musik internasional dan digunakan
oleh banyak musisi. Rob Lutes, Rick
Monroe, Dino Bradley, dan George
Canyon Band Country Rock Little
Texas menggunakannya, termasuk

kontestan American Idol. Dari
kalangan musisi lokal ada nama Dewa
Budjana, Balawan dan Eros Djarot.
Berapa harga gitar-gitar unik
itu? Tuges menjual gitar pertamanya
seharga US$3.000. Kini harga gitar
putra Bali itu masih di kisaran
US$1.000 sampai US$8.000.
“Meskipun pembuatannya secara hand
made dan memakan waktu lama, harga
Gitar Blueberry masih di bawah harga
gitar lain yang ternama di Amerika.
Yang paling mahal itu di bagian head
stock-nya ada lapisan perak dan emas,”
papar Tuges.
Harga jual Blueberry yang ratarata di atas sepuluhan juta rupiah
membuatnya sulit beredar di pasar
lokal. Walau begitu, ke depan Tuges
ingin mengenalkan lebih luas gitar
buatannya kepada para musisi dan
kolektor gitar di Indonesia. “Saya
senang dan ikut bangga juga kalau
putra bangsa seperti Dewa Budjana,
Balawan, dan Eros Djarot memakai
gitar buatan saya,” tuturnya.
Untuk membuat gitar yang tidak
umum memang tidak mudah. Perlu
kecermatan, kalkulasi, dan tentu
kreativitas. “Mengukir pada gitar itu
memiliki kesulitan dan kenikmatan
tersendiri. Tiap gitar memerlukan
inovasi agar bisa bersaing dan diminati
di industri pasar musik internasional,”
katanya.
Proses pembuatan pun jauh
berbeda dari gitar pabrikan. Tuges
memilih kayu terbaik dan membuatnya
dengan tangan-tangan kreatif pemuda
Bali. Seluruh proses, dari penentuan
kayu dari pohon apa sampai sebuah

gitar jadi, perlu waktu lama. Paling
sedikit enam bulan, bahkan ada yang
sampai setahun.
Sebelum proses pembuatan, kayukayu pilihan itu dipanaskan di ruang
pemanas (oven) dengan suhu tertentu,
kemudian dipotong sesuai ukuran dan
desain gitar. “Dari pemotongan hingga
finishing saja, satu gitar memakan
waktu rata-rata selama dua bulan,”
Tuges.
Dulu bahan bakunya diimpor
dari Tasmania, Amerika Serikat, atau
Kanada. Setelah banyak mencoba,
setahun belakangan ini ditemukan
bahan baku lokal yang tepat. Awalnya
Tuges mencoba kayu jenis cempaka
yang biasanya diukir untuk panil.
Setelah diproses ternyata suaranya
jauh lebih baik ketimbang kayu impor.
Dalam perkembangan dan pencarian
yang terus-menerus ditemukanlah
jenis kayu lain.
“Kami sudah bereksperimen
dengan berbagai jenis kayu. Kayu
yang banyak digunakan adalah kayu
spruce dan cedar (sejenis cemara), rose
wood, akasia, mahoni, dan cempaka.
Jenis-jenis kayu itu serat dan tampilan
warnanya bagus. Dan yang terpenting
mampu mengeluarkan suara bagus,”
beber Tuges yang berkonsentrasi pada
pembuatan gitar akustik ini.
Bersama 45 perajin di bawah
pengawasannya, Tuges terus
menciptakan inovasi baru. Dia percaya
meski dibuat home industry di sebuah
perkampungan, gitar buatannya
memiliki kualitas internasional.
“Semua ini karena perjalanan waktu
dan rasa cinta kami pada seni ukir
Bali”, tukasnya. mi
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Siapa bilang pabrikan Indonesia hanya jago kandang? Ekspansi pasar
beragam produk oli alias peluas Pertamina menjadi bukti hasil karya putraputri Bangsa Indonesia juga berdaya saing kala bertandang ke berbagai
manca negara. Apa strateginya?

Pengakuan Standar Mutu Iso

Pabrik Pelumas Pertamina

D

i pasar domestik,
Pertamina tak hanya
dikenal dengan merek
bahan bakar minyak
dan jaringan SPBU-nya. Perusahaan
berpelat merah-putih ini juga
menguasai pasar oli dan pelumas,
meski tidak sedikit merek asing
menyerbu pasar.
Fastron, Prima XP, Mediteran SX,
ATF, Mesran, dan Enduro adalah
beberapa dari banyak merek produk oli
keluaran Pertamina. Digempur oleh
produk-produk pabrikan asing, seperti
Dupersol.oil, Shell, Mobil, Exxon
Mobil, Gulf, Total, Liger, hingga BP,
toh Pertamina tetap mendominasi
pasar.
Dalam industri pelumas, Pertamina
terbilang pemain lama. Pemegang
hak monopoli bisnis bahan bakar
(BBM) pada rezim terdahulu ini mulai
memproduksi pelumas pada 1957.
Namun, pascareformasi orientasi
bisnis dan menajemen perusahaan
ini mulai bertransformasi menjadi
entitas badan usaha yang sehat dan
profesional serta berorientasi profit.
Tak hanya memperkuat dominasi
di pasar domestik, Pertamina juga
secara sistematik merancang ekspansi
pasar ke negara manca. Ekspor
pertama direalisasikan pada Oktober
2007 dengan tujuan Pakistan.
“Ekspor pelumas produksi
Pertamina dimulai dari negara tujuan
Pakistan dan Uni Emirat Arab dengan
merek Zipex, “ kata Vice President
Corporate Communication Pertamina
Mochamamad Harun.
Selain melakukan survei dan riset
pasar, strategi ekspansi oli Pertamina
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Unit Produksi Pelumas Cilacap (UPPC)
- Sertifikat ISO 14001 (Lingkungan)
- Sertifikat ISO 9001:2000 (Manajemen Mutu)
- Sertifikat ISO 17025:2000 (Laboratorium)
Unit Produksi Pelumas Surabaya (UPPS)
- Sertifikat ISO 14001 (Lingkungan)
- Sertifikat ISO 9001:2000 (Manajemen Mutu)
- Sertifikat ISO 17025:2000 (Laboratorium)
Unit Produksi Pelumas Jakarta (UPPJ)
- Sertifikat ISO 9001:2000 (Manajemen Mutu)
- Sertifikat ISO 17025:2000 (Laboratorium)
Grease Plant
- Sertifikasi 9001:2000 (Manjemen Mutu)
Laboratorium Produksi Cilacap
- Proses pengajuan perolehan sertifikasi 17025, selesai akhir tahun 2003

dilakukan dengan menggandeng
mitra lokal. Ini karena mereka sudah
memiliki jejaring sehingga diperlukan
kolaborasi untuk penetrasi.
Strategi itu terbukti sukses
mengalirkan pelumas ke Myanmar,
Vietnam, Singapura, Filipina, Timor
Leste, Malaysia, Thailand, Taiwan, dan
Bangladesh, Saudi Arabia, bahkan
Belgia.
Pada 2009, Pertamina pun sukses
membuat kanal pasar ke Australia,
negara dengan masyarakatnya yang
dikenal rasional memilih produk dan
mengutamakan pertimbangan kualitas.
China, India, dan Jepang juga tak lepas
dari sasaran.
Di luar negeri, Pertamina bermain
di hampir semua segmen market yang
tersedia, baik dari sisi kualitas maupun
harga. “Cuma di Pakistan dan negaranegara Teluk, kita main di level medium
and low market (dalam konteks harga),”
ujar Redesmon.
Di awal kwartal II/2011, BUMN
migas ini akan mengekspor perdana
dua kontainer oli merek Mesran dan
Enduro sebanyak 12.000 liter ke
Nepal. Penjualan pelumas Pertamina
di Nepal dilakukan dengan sistem
kerja sama yang menunjuk Riddhi
Siddhi Trade Concern sebagai country
distributor.
Adapun oli yang diekspor ke
Nepal adalah Mesran Super 20W50
SGDC kemasan drum sebesar 209
liter, Mesran Super 20W50 SGDC
kemasan box sebesar 6x4 liter, Mesran
Super 20W50 SGDC kemasan box
sebesar 20x1 liter, dan Enduro 4T
20W50 kemasan box sebesar 20x1
liter.
“Nepal merupakan negara
kesebelas yang menjadi sasaran ekspor
oli produksi Pertamina,” ujar VP
Corporate Communication Pertamina
M. Harun, Senin (18/4/2011).
Setelah berhasil masuk ke negara
di kawasan Pegunungan Himalaya itu,
pada awal semester II/2011, Pertamina
melebarkan sayap pasarnya ke Korea
Selatan dengan mengirimkan 3
kontainer pelumas pesanan Hyundai
Heavy Industri.
Produk pelumas yang diekspor
Pertamina adalah Medripal 307,

Medripal 570, Salyx 440, Fastron
Series, dan Meditran Series.
“Ekspor ke Korea Selatan ini
untuk tahap awal dimulai dari pelumas
marine dan untuk ke depannya
tidak menutup kemungkinan untuk
pasar industri dan automotif,” ujar
Vice President Lubricant Pertamina
Supriyanto Dwi Hutomo, Selasa
(12/7/2011).
Sebelum sukses menembus
pasar industri Korea Selatan,
produk Pertamina sudah terbukti
mengalahkan pemulas impor.
Setelah memenangkan tender
pasokan untuk mesin – mesin PLN
dengan total volume 9.338 kl senilai
Rp 176 miliar pada 2010, pada Maret
2011 TNI Angkatan Laut diketahui
telah melakukan uji coba penggantian
minyak pelumas impor Shell Sirius
X40 bagi KRI dengan produk
Pertamina.
“Beberapa kapal perang baru
berteknologi canggih milik TNI AL di
antaranya dari jenis korvet kelas Sigma
buatan Belanda, seperti kapal perang
kelas KRI Diponegoro-365, akan diuji
coba penggantian minyak pelumas
dengan produk dalam negeri,” kata
Kepala Dinas Material Angkatan Laut
(Kadismatal) Laksamana Pertama TNI
Rachmad (3/8/2011).

Makin optimis

Pertamina, yang pernah menjadi
pengekspor LNG terbesar dunia,
tampaknya semakin percaya diri untuk
bersaing di bisnis petrodollar ini.
Dalam hal volume ekspor misalnya,
ekspor ke Autralia ditargetkan naik
20 % per tahun dari 1 juta liter total
ekspor di tahun pertama. Adapun
ke Pakistan, karena telah memasuki
tahun ketiga, volumenya akan digenjot
menjadi 20.000 barrel.
Secara keseluruhan, Pertamina
penjualan pelumas mencapai 546.000
kiloliter (Kl) di pasar ekspor, atau
bertambah 88.000 kl dibandingkan
dengan angka 2010 sebesar 456.000 kl.
“Target penjualan pelumas ini
tahun ini sebanyak 546.000 Kl, maka
sudah semakin dekat untuk masuk
menjadi produsen pelumas kelas dunia
atau mendekati medium player,” kata

Manager Development Pelumas PT
Pertamina, Adrianusa.
Berdasarkan peta penjualan
pelumas dunia, ada tiga kategori
produsen yakni major player dengan
penjualan 3 juta – 6 juta kl per tahun,
second major player berkisar 1 juta – 3
juta kl per tahun, serta medium player
berkisar 600.000 - 1 juta kl per tahun.
Capaian ini tak dilakukan dalam
sekejap. Transformasi manajemen dan
mutu produksi yang dibangun dalam
waktu yang panjang menjadi landasan
Pertamina meraih posisinya saat ini.
Dengan visi To be the best
lubricating solution partner, Pertamina
mengadopsi tata nilai korporat
FIVE-M (focus, integrity, visionary,
excellence, mutual respect) dan 6-C
(clean, confident, competitive custumer
focus, commercial, capable).
Untuk menghasilkan berbagai jenis
pelumas bermutu tinggi, Pertamina
memiliki empat lube oil blending plant
(LOBP), yakni Lube Oil Blending
Plant I ( Jakarta), Lube Oil Blending
Plant II ( Jakarta), Lube Oil Blending
Plant IV (Cilacap), dan Lube Oil
Blending Plant ( Surabaya). Adapun
produksi gemuk lumas dilakukan di
satu grease plant (GP).
Tak hanya fasilitas mutakhir yang
mampu menghasilkan sekian jenis
pelumas unggulan, untuk mendukung
komitmen kualitas yang dicanangkan,
setiap produk yang dipasarkan akan
dikontrol kualitasnya sehingga
mutunya terjaga sampai ke tangan
konsumen.
Tim technical support, engineering
dan pemeliharaan mesin melalui
analisa progresif selalu berusaha
meningkatkan produktivitas mitra.
Selain itu, riset dan pengembangan
produk mendukung Pertamina
selalu meluncurkan produk dengan
mengikuti perkembangan teknologi
mutakhir.
Kerja sama yang sangat erat
dengan para pabrikan dan engine
builder sangat diandalkan untuk
menyediakan pelumas yang tepat guna
memenuhi kebutuhan pelumas saat ini
maupun masa depan. Dukungan dari
pusat riset semakin menjamin ambisi
besar itu. mi
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Asian Profile Indosteel

Efisien Dengan
Teknologi Gasifikasi

PT Asian Profile Indosteel
didirikan pada 12 Maret
1999 di Surabaya dan
mendapatkan pengesahan
Menteri Kehakiman
Republik Indonesia di bulan
pertama 2000. Visinya
mewujudkan industri besi
baja yang berdaya saing
dan menguasai teknologi
berbasis sumber daya
nasional.

A

dapun misinya
menghasilkan produk besi
baja untuk memenuhi
kebutuhan sektor
konstruksi/infrastruktur dan industri,
serta mengembangkan industri baja
yang ramah lingkungan.
Produsen besi baja yang
tercatat sebagai nominee PMDN
Investment Award 2008 ini memulai
operasionalnya pada 2000 dengan
kapasitas produksi terpasang 96.000
ton per tahun. Pada mulanya yang
diproduksi oleh Asian Profile Indosteel
adalah besi beton polos.
“Sesuai dengan permintaan pasar
dan tujuan Asian Profile Indosteel
untuk menyediakan produk besi
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profile, maka dikembangkan beragam
jenis produk yang lain,” ungkap Junus
Slamet, Direktur PT Asian Profile
Inosteel.
Dalam perkembangannya,
perusahaan yang berkantor pusat di
Jl. Margomulyo Permai 32 Kav 9
Surabaya ini memproduksi produk
besi nako, sebelum mengembangkan
produksi besi ulir dan plat trip.
Untuk mendukung pengembangan
produk itu, dilakukan penambahan
dan pengembangan alat-alat produksi,
serta pengembangan sumber daya
manusia. Apalagi kemudian dengan
diterapkannya Standar Nasional
Indonesia (SNI). Tentu saja Asia
Profile Indosteel API juga tidak
ketinggalan segera menerapkan
standar nasional tersebut dengan baik.
Bersamaan dengan itu, untuk
mengantisipasi kenaikan harga
BBM, perusahaan manufaktur ini
mengadopsi teknologi gasifikasi, yakni
pemanfaatan batu bara sebagai bahan
bakar utama dalam proses produksi.
Teknologi pemanfaatan gas batu
bara sebagai bahan bakar alternatif
yang dipelajari sendiri ini adalah
pertama kali diaplikasikan pada
industri logam besi dan baja. Asian
Profile menerapkan teknologi ini pada
2004.
Asian Profil merupakan perintis

penggunaan teknologi penghasil
gas batu bara (gasifikasi) yang bisa
menghasilkan mutu pembakaran yang
lebih baik dan lebih hemat dalam
pemanfaatan proses produksi di pabrik
baja.
“Ini merupakan yang pertama kali
dilakukan oleh pabrikan pada saat
itu,” demikian Junus Slamet. Dengan
demikian, perusahaan yang memiliki
organisasi cukup ramping ini bisa
mempertahankan mutu produk dan
harga yang tetap bersaing di pasar.
Untuk mendukung semua
pengembangan dan inovasi tersebut,
PT API menyediakan fasilitas
pendukung mulai dari perencanaan,
desain, perbengkelan, dan perakitan,
serta pelaksanaannya.
Tuntutan dunia industri yang terus
berkembang harus diimbangi dengan
inovasi yang terus menerus, dan
berkelanjutan, tapi juga harus tepat
guna, dan memberikan keuntungan
pada perusahaan secara langsung.
Dalam hal ini Asian Profile Indosteel
juga selalu melakukan inovasi yang
tiada henti.
Setelah berhasil memproduksi
besi beton polos, besi ulir, besi nako,
dan plat strip, pada tahun 2007
Asian Profile Indosteel mencoba
memproduksi billet sendiri dengan
merealisasikan pabrik peleburan besi

(melting) didukung continuous casting
machine (CCM) dengan kapasitas
terpasang 48.000 MT / tahun.
Ada dua hal yang ingin dicapai.
Efisiensi biaya produksi dan kontrol
kualitas produk yang ditingkatkan.
Selama ini bahan baku beton atau
billet diimpor dari Rusia dan India.
Padahal, biaya untuk barang yang
berat seperti baja adalah pengiriman.
Dengan memproduksi sendiri bahan
baku, maka bisa mendapatkan bahan
baku dengan harga yang sama dengan
billet dari pabrik lain di luar negeri
namun tidak ada biaya pengiriman.
Di samping itu, dengan
memproduksi bahan baku sendiri
dengan dukungan fasilitas
laboratorium uji maka kontrol mutu
bisa dilakukan dari awal. Dengan
demikian, produk yang dihasilkan
memenuhi standar mutu yang
diinginkan.
Bahkan, sekarang Asian Profil
Indosteel menemukan rumusan bahan
baku baja dengan kekerasan sesuai
dengan standar SNI, tetapi punya nilai
plus yakni titik leleh dan kelenturan
yang lebih tinggi.
Inovasi tidak henti-hentinya
dilakukan PT API, termasuk dalam
usaha untuk mendapatkan mutu yang
sebaik-baiknya dan demi efisiensi
dan efektifitas produksi. Sasarannya,
meningkatkan pasar mencapai
4.000 ton per bulan, mendapatkan
kepercayaan dari investor dan go public.
Asian Profile tak melulu mengurusi
pabrik dan pemasaran, karena kunci
sukses berbisnis tidak terlepas dari
tanggung jawab lingkungan. Pun
terkait dengan peningkatan pemanasan
global yang ternyata lebih cepat dari
perkiraan para ahli sebelumnya perlu
disikapi dengan penerapan green
economic and business.
Sebagaimana semua pabrik baja di
dunia, akan selalu mengalami masalah
polusi. Baik polusi suara, udara,
serta tanah dan air. Untuk itu, Asian
Indosteel berupaya meminimalisir
dampak dari polusi tersebut dengan
melakukan penanganan yang sebaik
mungkin.
Untuk mengurangi polusi suara,
mesin-mesin yang menimbulkan suara

yang keras, diberi peredam. Sementara
itu penanganan asap dari proses
pembakaran dilakukan dengan media
cerobong yang dilengkapi dengan
penangkap debu dan asap serta gas
beracun.
Sedangkan untuk limbah cair
dan padat diolah untuk kebutuhan
produksi, dan proyek. Dengan
pemanfaatan limbah tersebut bukan
saja menghindari adanya pencemaran
lingkungan tapi juga memberikan nilai
ekonomis bagi perusahaan.
Apabila sisa produksi (limbah)
yang dihasilkan oleh PT API dijual,
maka penjualannya hanya pada
perusahaan yang telah mendapatkan
ijin surat tidak keberatan ekspor iron
concentrate dan pengelolaan iron sludge
dari Kementerian Negara Lingkungan
Hidup.
Untuk mendukung kegiatan green
business tersebut, PT API secara
rutin melakukan penghijauan di
dalam lokasi pabrik dan melakukan
perawatan secara rutin dengan
melibatkan personil khusus untuk
menangani masalah ini.
Hal yang juga tidak kalah penting
untuk mengaplikasikan kegiatan
tersebut adalah penghematan energi
yang bersumber dari minyak dan batu
bara. Saat ini penggunaan bahan bakar
alternatif dari sumber hayati masih
menjadi bahan penelitian dan kajian.
API berharap dalam waktu
yang tidak terlalu lama, penerapan
energi non fosil itu dapat terwujud,
tanpa mengurangi produktifitas
perusahaan, bahkan secara keseluruhan
lebih memberi keuntungan jangka
panjang yang nyata. Semoga kajian
dan penelitian yang dilakukan
untuk penerapan energi dari sumber
hayati dapat memberikan hasil yang
memuaskan.
Sejak awal PT Asian Profile
Indosteel berusaha konsisten dengan
menyeimbangkan antara kegiatan
produksi dan menjaga lingkungan
hidup guna dapat menciptakan iklim
berusaha yang sehat dan kondusif.
Hal tersebut telah dirumuskan
dalam bentuk langkah pencegahan
penanggulangan dan pengendalian
dampak negatif serta meningkatkan

dampak positif yang diakibatkan oleh
PT Asian Profile Indosteel.
Tanggung jawab sosial perusahaan
mencakup seluruh kegiatan bisnis
PT Asian Profile Indosteel. API
harus memberikan kontribusi
yang bermakna bagi kesejahteraan
masyarakat, perekonomian nasional,
dan dasar-dasar pendidikan sosial dan
lingkungan.
Bentuk yang paling terlihat
tentu saja adalah penyediaan tenaga
kerja bagi masyarakat sekitar pabrik,
baik secara langsung maupun tidak
langsung, dengan penyerapan tenaga
kerja yang terus meningkat setiap
tahunnya.
Kegiatan pengembangan pabrik
juga melibatkan tenaga kerja dari
perusahaan lain yang menjadi
kontraktor dalam proyek. Hal
tersebut juga menyerap banyak tenaga
kerja, guna memberikan kerja sama
yang saling menguntungkan antara
masyarakat dan perusahaan.
Dampak yang lebih luas, tercipta
melalui rantai penambahan nilai, mulai
dari pemasok, pelanggan, kontraktor,
hingga konsumen.
Dalam hal pemenuhan kebutuhan
akan jalannya pabrik dan proyekproyek, PT API juga mendorong
tumbuhnya kemampuan dan kinerja
para kontraktor dan pemasok dengan
standar mutu yang diterapkan. PT
API bekerja sama dengan distributor
independen, kontraktor, dan jenis
usaha sejenis sehingga meningkatkan
semangat wirausaha, menciptakan
lapangan kerja yang lebih besar, serta
memberi keuntungan bagi usahausaha lokal.
Kegiatan lain yang menjadi
wujud tanggung jawab sosial
adalah terbukanya bagi instansi
pendidikan, untuk melakukan riset
dan pengembangan di PT API,
serta saling tukar informasi untuk
mengembangkan teknologi tepat guna.
Kegiatan pengembangan
perusahaan dan sumber daya manusia
juga sempat menjadi perhatian, tokoh
nasional, dengan kunjungan mantan
Presiden Indonesia, Abdurahman
Wahid, untuk melakukan studi dan
kesempatan kerja sama usaha. mi
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Memintal Harapan

Sutra Sengkang
Oleh Nury Sybli

Bagi Nenek Dhang, 85,
sutra merupakan jalan
hidup. Sudah lebih dari
20 tahun Nenek Dhang
beternak ulat sutra. Tapi,
hidup Nenek Dhang
tidak seperti ulat yang
bermetamorfosis menjadi
kupu-kupu. Malah, Nenek
Dhang tertahan dalam
bentuk kokon, yang terus
menanti.
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S

aya sudah tidak lagi menenun,
mata saya sudah tidak awas.
Sekarang hanya membuatkan
benangnya saja,” cerita Nenek

Dhang.
Nenek Dhang membeli telurtelur ulat seharga Rp80ribu per 1
box yang berisi 25ribu telur. Bila
sukses menjadi kokon yang bagus,
telur-telur itu akan menghasilkan
benang sutra sebanyak 4kg, dengan
harga jual Rp300 ribu/kg benang.
Untuk menghasilkan benang sutra,
Nenek Dhang mengawali pekerjaan
dengan mengangkat kokon dari
raknya yang disebut Rak Pengokon
Sutra atau Akkafompongeng dalam
bahasa Sulawesi. Satu rak kokon
bisa menampung ratusan kokon.

Setelah mengumpulkan kokon dalam
keranjang, Nenek Dhang menyiapkan
tungku air panas. Setelah air mendidih,
kokon dimasukan dalam luapan air
panas hingga terlihat mengapung.
”Pemasakan kokon ini berguna untuk
mematikan larva dan hama yang
terkandung dalam kokon, sehingga
kokonnya bagus dan tidak berlubang,”
terang Nenek Dhang. Proses merebus
tidak membutuhkan waktu lama,
hanya hitungan menit rebusan kokon
diangkat dan disiram air dingin.
Akibat perbedaan suhu yang tinggi,
zat perekat seperti lem (serishin) pun
mengapung dan dipisahkan. Untuk
memintal kokon menjadi benang,
Nenek Dhang dibantu Sinnang, 50,
yang dengan sigap menarik ujung-

ujung kokon dan mendapatkan
helaian benang untuk kemudian
dimasukan ke dalam alat pemintal.
Alat pemintal benang sederhana ini
disebut Appa Lireng. Bahannya juga
sederhana, hanya dari kayu-kayu
bekas dan rantai bekas sepeda. ”Yang
membuatkan almarhum suami saya,”
tutur Nenek Dhang. Dari alat yang
nilainya tak seberapa inilah, Nenek
Dhang dan Sinnang menghasilkan
ratusan bahkan ribuan kg benang
sutra. Setiap bulannya, tepat pada
minggu ke-4, Nenek Dhang dan
Sinnang akan memintal kokon
menjadi benang. ”Kokon hanya bisa
dipanen selama satu minggu setiap
bulannya. Bila lewat seminggu,
kokon akan menjadi kupu-kupu
dan jika kurang dari itu kokon tidak
bisa dipintal karna zat perekat atau
serishin masih sangat muda,” terang
Nenek Dhang. Nenek Dhang
tinggal di Kampung Alimbangan,
Desa Salotengnga, Kabupaten Wajo.
Di kampung ini, hanya rumah nenek
Dhang dan Sinnang yang masih
bertahan dengan ulat sutra. Hal yang
ironis, mengingat Kabupaten Wajo
merupakan pusat industri tenun kain
sutra di mana produknya dipasarkan
ke seluruh pasar dalam negeri dan juga
mengisi sejumlah pasar mancanegara.
Tercatat terdapat 5.000 unit pengusaha
kecil yang mengoperasikan alat
tenun bukan mesin (ATBM) sentrasentra tenun sutra yang tersebar di

seluruh Wajo. Tapi di Kampung
Alimbangan hanya ada kesunyian
dan rumah panggung tegak berdiri.
Tidak ada lagi suara syahdu kayu
beradu kayu dan riuh-rendah obrolan
para perempuan penenun. Kemana
penduduknya? Mereka menghabiskan
waktu di ladang. Bertani sawah serta
berkebun jagung dan coklat. ”Disini
tidak ada lagi yang tertarik untuk
membuat benang. Laki-lakinya juga
banyak berkebun,” tutur Sinnang,
sembari menjelaskan padi, jagung dan
coklat dianggap lebih menjanjikan
ketimbang bertani ulat sutra.
Kampung Alimbangan yang terdapat
di Kota Sengkang ini juga merupakan
potret pengrajin tenun sutra yang
perlahan punah. Kaum pria memilih
berkebun atau bertani, sementara
perempuan muda, yang biasanya ramai
menenun sepanjang hari, kini memilih
bekerja sebagai pegawai toko di kota
ketimbang bergelut dengan sutra.
Pengrajin tenun sutra di Sulawesi
Selatan jumlahnya terus menurun,
terutama setelah krisis moneter
menghantam di tahun 1998. Sinnang
sempat mengenang, pada waktu
itu banyak penenun yang menjual
gedogan mereka agar mampu membeli
bahan pokok. Penenun tanpa gedogan
ibarat petani tanpa cangkul. Pincang,
Lebih lanjut Sinnang bercerita,
rata-rata tetangganya malas bertani
ulat sutra karena harga benang yang
tidak stabil. ”Sudah harga beli ulat

mahal, menunggu menjadi kokonnya,
dan proses menjadi benangnya
cukup lama, harga benang tidak
sesuai,” katanya. ”Ini yang membuat
kecewa. Bukan saja rugi, kami jadi
tidak semangat lagi membuat sutra.
Dari pemerintah sendiri tidak ada
perhatian khusus pada kami. Jadinya
harga benang bisa suka-suka kapan
turun kapan stabil. Naiknya malah
jarang,” lanjutnya. Tapi Sinnang dan
Nenek Dhang tetap setia pada sutra,
karena mereka tidak punya pilihan.
”Sampai sekarang masih membuat
benang karena memang tidak ada kerja
lain selain ini bisa kami. Meskipun
yang beli juga kadang-kadang saja,”
ceritanya. Setelah benang jadi dan
terpintal rapi, Sinnang biasanya
menjual benang di pasar Salojampu
dengan cara dikilo. Tidak ada toko
yang khusus menjual benang, Sinnang
hanya duduk menunggu pembeli
atau mendatangi salah satu toko kain
yang bisa memasarkannya. Nenek
Dhang, yang sempat menikmati masa
jaya tenun sutra memandang miris
potensi sutra ke depannya. ”Tenun
sutra sekarang sudah menyusut,
apalagi lima tahun ke depan. Selain
banyak rugi karena banyak juga ulat
yang tidak menajdi kokon, pasar juga
tidak bisa mempertahankan harga
benang,” keluhnya. Padahal, menurut
Nenek Dhang, dulu, setiap rumah
di kampung Alimbangan membuat
benang sutra. ”Sekarang, hanya tinggal
di rumah ini saja yang membuat
benang sutra,” tambah Nenek Dhang.
Padahal menenun sutra adalah tradisi
yang menghidupi banyak keluarga
di Sulawesi Selatan, dari generasi
ke generasi. Apalagi menenun juga
bisa menjadi media pemberdayaan
perempuan, singkatnya, melalui
sutra, banyak perempuan mampu
menghasilkan uang sendiri. Motif
tenun sutra Bugis pun merupakan
sebuah warisan budaya yang harus
dilestarikan, seperti layaknya motif
kuno cobo yang berbentuk runcing
atau dang yang berupa corak
kotak-kotak lebar. Kampung Awa
Kaluku, Desa Sompe Di Kampung
Alimbangan, hanya Nenek Dhang
dan Sinnang yang bertahan dengan
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benang sutra, tanpa pengrajin tenun
tersisa. Menyebrang ke Kampung Awa
Kaluku, Desa Sompe, masih terdapat
seorang yang setia menenun sutra,
kendati usia sudah senja. I Tinggi
namanya. Wanita berusia 75 tahun
ini merupakan satu-satunya penenun
sutra yang tersisa di kampungnya. I
Tinggi menenun menggunakan cara
tradisional dengan alat tenun bukan
mesin (ATBM). Sehari-harinya dia
menenun menggunakan benang
yang dibelinya dari pasar. Benangbenang tersebut diwarnainya dengan
mencelupkan ke dalam rebusan daun
jati untuk warna coklat, serbuk batang
kayu kelapa untuk warna abu-abu dan
daun mangga harum manis untuk
menghasilkan warna kuning. ”Setelah
warna menyatu, benang diangkat dan
dijemur,” terangnya, menambahkan
pencelupan tidak bisa hanya dilakukan
satu kali. Dibutuhkan beberapakali
pewarnaan supaya menghasilkan
kualitas warna yang baik dan sesuai
yang diinginkan. Kain tenun sutra
buatan tangan I Tinggi dijual seharga
Rp350-750 ribu per lembar. Dia masih
menenun motif-motif lama, seperti
sarung sutra motif empat warna atau
motif salur.
Kampung Impa-Impa, Desa
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Sempange
Kampung lain di Kabupaten Wajo
yang juga menghasilkan tenun sutra
adalah Kampung Impa-Impa di Desa
Sempange. Bedanya, di kampung ini
jumlah penenun sutra masih cukup
banyak. Diantaranya, Megawati,
45, dan ibunya Nenek Syarifah, 80.
Berbeda dengan kampung tenun sutra
lainnya di Wajo, Sengkang, Mega
dan Nenek Syarifah memfokuskan
diri membuat tenun ikat sutra yang
motifnya bergaya geometris.
Benang putih hasil pintal
yang mereka beli di pasar tersebut
kemudian diikat sesuai dengan motif
yang ingin dibentuk. Pengikatnya
menggunakan tali plastik atau disebut
dengan Betbe. Proses pengikatan
dilakukan selama 102 hari. Alat
pengikat dinamakan pembidangan
atau Pamedange. Sesudah diikat
dilakukan pencelupan atau pewarnaan
selama kurang lebih 1 jam dengan
menggunakan bahan pewarna kimia,
lalu dikeringkan. Setelah kering, tali
pengikat dibuka, ”Bahasa bugisnya
di-yuka,” terang Mega. Setelah itu
dilakukan pemintalan atau ganra, yakni
pemisahan setiap benang dari motif
atau bunganya. ”Proses ini disebut

tawa-tawa,” sebut Mega. Proses ganra
dilakukan selama dua kali untuk
mendapatkan gulungan benang kecil
yang dapat masuk pada tempat benang
tenun atau teropong. ”Setelah diatur
benangnya, baru kemudian ditenun,”
lanjutnya. Mega mengaku selain
menggunakan benang sutra yang
dibelinya dari petani sutra lokal, dia
juga kerap menggunakan benang sutra
hasil pabrikan yang banyak dijual di
Pasar Sengkang. ”Selain lebih murah,
hasil tenunnya juga lebih cepat,” ujar
Mega, menjelaskan benang yang
banyak digunakan penenun sutra
untuk menggantikan benang sutra
lokal adalah benang viskos. ”Lainnya
kami suka pakai benang sutra India,
benang sutra Masres atau benang
sutra Hongkong,” terangnya. Dari
semua varian benang sutra pabrikan,
yang memilki kualitas baik adalah
benang sutra Hongkong. Per kg-nya
dijual seharga 650 ribu. Dari 1 kg bisa
menghasilkan 30 meter kain, yang
setiap meternya dibanderol dengan
harga Rp80 ribu. Penggunaan benang
sutra impor yang dilakukan Mega
berkenaan dengan minimnya benang
sutra lokal yang beredar di pasaran
akibat petani ulat sutra yang perlahan
menghilang. Para penenun sutra

di Wajo sudah lama mengeluhkan
minimnya pasokan benang sutra. Bibit
ulat sutra (kokon) sudah sejak lama
sulit diperoleh sehingga peternak
kokon tidak bisa memproduksi benang
sutra dalam jumlah besar. Bahkan
kebutuhan sentra Wajo pun tidak
dapat lagi dipenuhi. Akibatnya, hampir
75 persen benang sutra harus diimpor
dan hanya 25 persen yang dapat
dipasok dari dalam negeri. Megawati
sendiri belajar menenun sejak usianya
12 tahun. ”Ilmu” menenun Mega
diajarkan oleh ibunya, Nenek Syarifah,
yang saat ini sudah tidak lagi menenun
karena daya penglihatan yang sudah
menurun. ”Sehari-harinya ya hanya
menenun saja,” ujarnya. Tenun sutra
ini adalah warisan turun temurun yang
harus dikuasai oleh anak beranak. ”Ibu
saya yang mengajarkan tenun ikat,
tapi sekarang Ibu hanya sesekali ikut
mengikat atau melepaskan tali dari
benang,” katanya. Kampung ImpaImpa masih punya cukup banyak
penenun. Bahkan usaha mereka sudah
berkembang ke arah home industry
dengan setiap penenun menghasilkan
1-3 meter kain setiap harinya.
”Kainnya kami jual ke toko sumber

sutera,” terang Mega. Bersama
kelompok tenunnya, Mega juga
mengembangkan motif-motif baru,
tidak hanya mengerjakan motif kuno
yang sudah diturunkan dari generasi
ke generasi, seperti motif cobo, baliare,
corra lebba dan sobbie. ”Ada beberapa
jenis motif baru yang kami buat, yakni
motif kristal yang diadopsi dari batu
kristal, motif serat nanas, dan motif
limba,” sambungnya. Motif-motif
baru tersebut banyak digunakan untuk
selendang atau pakaian sehari-hari.
Adapun tenun sutra motif limba
merupakan kain ramah lingkungan
karena dibuat dari benang-benang
sutra limbah atau kokon yang rusak
dan dipaksakan diolah menjadi
benang sutra. ”Supaya tidak ada
limbah,” kata Mega. Desa Pakkana,
Kecamatan Tanasitolo Sentra tenun
sutra lainnya di Kabupaten Wajo
adalah Desa Pakkana, Kecamatan
Tanasiloto. Di desa dengan penduduk
berjumlah 2545 jiwa ini hampir
70% penduduknya bekerja sebagai
pengrajin tenun sutra. Selain itu, mata
pencaharian dominan lainnya adalah
nelayan di Danau Tempe dan bertani.
Pakkana berasal dari kata Pakkanna

Lolo yang berarti pengawal raja. Pada
1983 nama kampung ini diresmikan
menjadi Pakkana. Konon, wilayah
ini merupakan tempat tinggal para
raja, sehingga banyak pengawal yang
tinggal di kawasan ini karena itulah
nama kampung ini menjadi kampung
Pakkana. Sayangnya, kendati dikatakan
tempat petilasan para raja, tidak ada
peninggalan yang terlihat. Penduduk
Desa Pakkana merupakan suku Bugis,
mereka tinggal di rumah panggung
yang terbuat dari kayu lilin berusia
ratusan tahun. Kepala Desa Pakkana,
Salahuddin Paggama mengatakan
rumah panggung merupakan warisan
para leluhur. ”Sejak dulu kampung
Pakkana berdekatan dengan danau
yang sewaktu-waktu airnya bisa
meluap. Dengan rumah panggung,
kami aman dari banjir,” terangnya.
Para wanita Bugis di Desa Pakkana
menenun di ”teras” rumah, yang berada
di lantai dasar rumah panggung.
Mereka menggunakan alat tenun
bukan mesin yang dibantu alat-alat
tenun sederhana lainnya seperti hanian
dan palet untuk menggulung benang,
serta gintir untuk merangkap benang
agar tidak mudah putus. mi
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Dodol Betawi

Indonesia adalah negeri yang kaya budaya. Setiap daerah
memiliki ciri khas, adat istiadat, seni dan bahasa, hingga
produk makanannya. Jakarta, misalnya, memiliki produk
pangan yang telah berkembang turun-temurun, Dodol Betawi.
Rasa yang legit menjadi ciri khasnya.

D

odol Betawi sebenarnya
tidak kalah pamornya
dengan pangan dodol dari
daerah lain. Sayangnya
tidak mudah menjumpai dodol Betawi
di Ibu Kota.
Namun, bila Anda kebetulan jalan–
jalan di Jakarta Selatan, singgahlah ke
perkampungan dekat Mal Kalibata.
Di sana, pekerjaan membuat dodol
merupakan usaha masyarakatnya. Tak
heran sentra produksi ini kerap di
sebut sebagai “Kampung Dodol”.
Salah seorang warga yang
menekuni usaha dodol Betawi secara
turun temurun adalah Abdul Mutolib.
Lelaki yang kerap dipanggil Wan Talib
ini memulai usahanya sejak 1982.
“Orang tua kami dulunya tukang
buat dodol. Saya mengikuti jejak kakak
yang terlebih dulu menerjuni bisnis
ini,” kata pria yang sempat bekerja 3
tahun di pabrik radio National Gobel
itu.
Sempat bangkrut karena imbas
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krisis moneter, saat ini usaha dodol
Betawi dengan merek dagang “Gurih
Rasa” cukup berkembang dengan
empat orang karyawan. Apalagi di
musim Haji dan menjelang Lebaran.
Kuliner Betawi ini adalah hidangan
khas di saat Ramadan. Selain itu,
produk panganan asli masyarakat
Jakarta ini juga menjadi hantaran wajib
pengantin adat Betawi.
“Bisa naik dua kali lipat,” ujar
suami Wan Ida itu. Pada bulan-bulan
biasa, produksi dodolnya setiap pekan
rata-rata menghabiskan bahan baku
60 kg beras ketan. Ini belum termasuk
gula Jawa, santan kelapa, dan durian
penambah rasa.
Selain rasa orisinil, Wan Tolib
memang mengembangkan dodol
Betawi rasa durian. Semangkuk atau
segulung dodolnya dijual dengan harga
cukup miring, Rp40.000.
Beberapa pengusaha lain bahkan
mengembangkan diversifikasi dengaan
variasi rasa vanila dan wijen.

Maemunah, yang telah 17 tahun
menggeluti usaha pembuatan dodol
betawi di Pejaten Timur, mengaku
peningkatan penjualan sudah terasa
sejak menjelang bulan Puasa. Jika
di bulan biasa, Maemunah hanya
memproduksi 7 kenceng dodol atau
kuali sehari, dan saat ini memproduksi
12 kenceng.
Setiap kenceng adonan dodol
bisa menghasilkan sekitar 20 besek
plastik dengan harga Rp 40.000 per
besek. Meski asli Betawi, penjualan
dodol dengan merek dagang Putri
Sari ini tidak terbatas di Jakarta atau
Jabodetabek saja. Saat ini penjualan
bahkan sudah mencapai Timur
Tengah, seperti Arab Saudi.
Tingginya permintaan inilah
yang membuat pengusaha dodol
Betawi jauh-jauh hari sudah harus
menyiapkan stok bahan baku, seperti
beras ketan, gula merah, dan gula
putih. Stok bahan baku itu juga untuk
mengantisipasi kenaikan harga. Saat
musim ramai pembeli, produsen
biasanya juga menambah tenaga kerja.
Untuk membuat dodol betawi,
bahan baku dengan komposisi 10 liter
beras ketan berbanding 10 kg gula
merah, 5 kg gula putih, dan 35 butir
kelapa di masak untuk satu adonan.
Lama waktu yang dibutuhkan untuk
matang sempurna paling tidak 7-8
jam.
Agar matang sempurna,
pengadukan adonan dodol di atas
bara api tidak boleh berhenti. “Harus
memakai tenaga lelaki,” kata Aminah,
produsen dodol betawi merek “Ibu
Mimin” di Pejaten Barat yang merintis
usahanya sejak 1979.
Berbeda dengan hari – biasa yang
hanya mengolah empat kenceng
adonan, saat musim ramai di Bulan
Suci, Aminah menambah olahan
menjadi 30 kenceng setiap hari untuk
menghasilkan 1.000 besek.
“Kami juga perlu menambah
pekerja dari rata-rata 5 orang, menjadi
40 orang. Pekerja umumnya dari
Sukabumi, Jawa Barat, ada juga
masyarakat sekitar,” kata Aminah. mi
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