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ertumbuhan sektor industri pengolahan
non-migas pada triwulan III mencapai
6,98%, lebih tinggi dari pertumbuhan
PDB yang sebesar 6,54%. Secara
kumulatif, pertumbuhan industri pengolahan
non-migas sampai dengan triwulan III tahun
2011 adalah 6,49%, jauh lebih tinggi dari
pertumbuhan industri non-migas sepanjang
tahun 2010 yang hanya 5,09% dan merupakan
pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2005.
Pertumbuhan tertinggi cabang industri nonmigas secara kumulatif hingga Triwulan III
tahun 2011 dicapai oleh Industri Logam
Dasar Besi & Baja sebesar
15,03%, Industri Tekstil,
Kinerja industri manufaktur Barang Kulit & Alas Kaki
di tengah memburuknya sebesar 8,63%, Industri
Minuman &
perekonomian dunia Makanan,
Tembakau sebesar 7,29%,
yang berpotensi kepada serta Industri Alat Angkut,
menurunnya pertumbuhan Mesin & Peralatannya
sebesar 7,01%. Sementara
ekonomi global, itu, kinerja ekspor industri
memperlihatkan hasil yang pengolahan nonmigas terus
tren positif, di
cukup menggembirakan. menunjukkan
mana nilai ekspor periode
Januari - September tahun
2011 mencapai US$ 91,8
miliar, atau mengalami peningkatan sebesar
33,4 persen dari periode yang sama tahun
sebelumnya.

cintai & gunakan

industri

Indonesia
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Hasil positif kinerja sektor industri tersebut
dapat dicapai karena adanya sinergi nasional
yang positif, yaitu melalui kebijakan-kebijakan
yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan
didukung oleh para pelaku usaha dan masyarakat
dalam rangka pengembangan dan peningkatan
daya saing industri nasional.
Setelah pertumbuhan sektor manufaktur
yang melaju kencang, optimisme terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang makin

berkualitas tak menipis di tengah krisis yang
mendera Amerika Serikat dan Eropa. Untuk
menarik lebih banyak investasi, pemerintah
menyiapkan menu insentif “enam sehat tujuh
sempurna” yang diyakini akan memperkokoh
industry led growth.
Keenam insentif tersebut mencakup tax holiday,
tax alowance, penurunan tarif bea masuk, bea
masuk ditanggung pemerintah (BMDTP),
pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah
(PPN-DTP), dan pemberian keringanan
suku bunga pinjaman. Selain itu, pemerintah
tetap berkomitmen melanjutkan kebijakan
pengamanan industri dalam negeri, seperti
melalui safeguard, pengenaan bea ekspor untuk
produk bahan baku industri, dan pengenaan
standard nasional Indonesia (SNI).
Pengakuan dari perusahaan pemeringkat
global Fitch Rating pada medio Desember
yang memasukkan Indonesia dalam investment
grade. (setelah menunggu lebih dari 13 tahun),
dan menaikkan rating Indonesia dari BB+
menjadi BBB–. Serta pernyataan United Nation
Conference on Trade and Development dalam
World Investment Report 2011 yang menaikkan
2 peringkat Indonesia ke level 7 negara yang
paling dinimati untuk tujuan investasi setelah
AS, China, India, Brasil, Rusia, dan Polandia.
Semakin membuat membuat banyak pabrikan
global tertarik menanamkan investasinya di
Indonesia, bahkan di antaranya menjadikan
Indonesia sebagai basis produksinya.
Menyimak kegairahan para pabrikan tersebut,
menu “enam sehat tujuh sempurna” tampaknya
cukup ampuh untuk memperkokoh industry led
growth. Karena berbagai perkembangan itu bisa
jadi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi
Indonesia sudah tidak lagi hanya didukung
sumber daya alam, tetapi juga juga didorong oleh
sektor manufaktur.***
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PENGURANGAN ATAU PEMBEBASAN PAJAK
PERUSAHAAN MANUFAKTUR
Dengan hormat,
Pemerintah melalui Permenkeu No. 130/
Permenkeu/011/2011 tentang Pemberian Fasilitas
Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.
Bagaimana dengan perusahaan manufaktur? Bagaimana
tatacara pengajuannya?
Demikian pertanyaan saya dan saya ucapkan terimakasih.
Sechu Widjaja, Jakarta
Perusahaan manufaktur yang bisa mendapatkan fasilitas ini adalah
industri pionir. Artinya, industri yang memiliki keterkaitan luas,
memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan
teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian
nasional. Yang termasuk industri ini adalah logam dasar, pengilangan
minyak bumi/kimia dasar organik dari minyak atau gas bumi,
permesinan, industri sumber daya terbarukan, dan industri
telekomunikasi.
Adapun prosesnya pengajuan permohonan fasilitas tersebut secara garis
besar sebagai berikut :
1. Perusahaan mengajukan permohonan kepada Menteri
Perindustrian dengan tembusan kepada dirjen pembina industri,
dengan melampirkan fotokopi NPWP, persetujuan penanaman
modal baru, surat kesanggupan penempatan dana di bank di
Indonesia, dokumen pengesahan badan hukum perusahaan,
ketentuan mengenai adanya tax sparing dari negara asal, dan
formulis yang diisi uraian penelitian.
2. Menteri Perindustrian menugasi dirjen pembina industri
melakukan verifikasi dan pengkajian permohonan tersebut, melalui
sebuah tim.
3. Perusahaan melakukan presentasi kepada tim, dan melengkapi
dokumen, selambatnya 7 hari kerja setelah permohonan
disampaikan.
4. Tim menyampaikan laporan kepada dirjen pembina industri,
selambatnya 5 hari setelah verifikasi dan pengkajian.
5. Dirjen merekomendasikan kelayakan pembebasan atau pengurangan
fasilitas pajak kepada Menteri Perindustrian, selambatnya 2 hari
setelah diterma laporan
6. Menteri menugasi BPKIMI (Badan Pengkajian Kebijakan
Industri dan Mutu Industri) untuk berkoordinasi dengan BKPM
(Badan Koordinasi Penanaman Modal).
7. Menteri Perindustrian menugasi BPKIMI untuk menyiapkan
usulan kepada Menteri Keuangan.
8. Pemberitahuan secara tertulis kepada perusahaan pengaju
permohonan fasilitas.
Untuk mengukur efektivitas pemberian fasilitas ini, dirjen pembina
industri akan melakukan evaluasi. Untuk itu, penerima fasilitas
diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala 6 bulan kepada
dirjen pembina industri, meliputi realisasi produksi komersial, realisasi
pemanfaatan fasilitas pembebasan/pengurangan pajak, realiasi
penyerapan tenaga kerja, dan realisasi penggunaan atau alih teknologi.
Untuk lebih detilnya, Anda bisa membaca Permenperin No.
93/M-IND/Per/11/2011 tentang Pedoman dan Tatacara Pengajuan
dan Permohonan Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak
Badan di Sektor Industri.

BANTUAN LANGSUNG BUAT INDUSTRI GULA
Dengan hormat,
Upaya untuk meningkatkan daya saing industri gula
nasional, pemerintah menyatakan telah memprogramkan
bantuan langsung kepada industri. Apa saja yang temasuk
bantuan langsung dalam program itu? Apakah program
bantuan itu akan dilanjutkan pada tahun 2012 ini?
Demikian terima kasih
Hormat saya,
Soleh Susanto, Kediri, Jawa Timur
Ketentuan program bantuan langsung kepada pabrik gula ini
tertuang dalam Permenperin No 86/M-IND/PER/10/2011 tentang
Bantuan Langsung Mesin dan atau Peralatan dalam Rangka
Revitalisasiindustri Gula. Tujuannya adalah mendukung pelaksanaan
program revitalisasi industri gula, perlu dilakukan peremajaan atau
penggantian mesin dan atau peralatan pabrik.
Bentuk bantuan langsung berupa mesin dan atau peralatan industri
gula. Pabrik sasaran program ini adalah milik perusahaan negara yang
berstatus badan usaha milik negara (BUMN), yang yang melakukan
peremajaan atau penggantian mesin dan atau peralatan untuk
meningkatkan kapasitas produksi, transparansi, efisiensi dan atau mutu
gula.
Bantuan langsung diberikan kepada industri yang memenuhi
ketentuan, yakni mesin / peralatan menggunakan teknologi yang maju
dan kondisinya baru (bukan bekas), serta jenis mesin/ peralatan terkait
dangan proses produksi atau peralatan penunjang.
Industri yang mendapatkan bantuan langsung ini wajib
memanfaatkan dan memelihara mesin/ peralatan secara optimal,
menyampaikan laporan setiap 6 bulan kepada Dirjen Industri Agro
atas• pemanfaatan mesin/ peralatan, dan dilarang memperjualbelikan/
memindahtangankan mesin/ peralatan tersebut.
Bantuan langsung ini dibiayai DIPA Direktoral Jenderal Industri
Agro, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2011, dan untuk
tahun-tahun berikutnya akan dilanjutkan sepanjang penganggarannya
mendapai perselujuan dari Menteri Keuangan. Perlu diingat bahwa
pemberian bantuan langsung ini merupakan penyertaan modal
pemerintah pusat.
Demikian, terimakasih.

Demikian, terimakasih
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Penopang Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas

Apa Kabar Ekonomi
Kuartal Ketiga ?
Pertumbuhan industri pengolahan nonmigas pada
triwulan III tahun 2011 lebih tinggi dari pertumbuhan
ekonomi. Secara kumulatif, pertumbuhan industri
nonmigas sampai dengan triwulan III tahun 2011
mencapai 6,49%, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan
tahun 2010 sebesar 5,09% dan merupakan pertumbuhan
tertinggi sejak tahun 2005.

C

atatan gemilang sektor
industri manufaktur
ditorehkan pada kwartal
kedua dengan angka
pertumbuhan 6,67%, melebihi
pertumbuhan ekonomi yang hanya
6,52%. Kinerja ini sekaligus membalik
kondisi yang terjadi sejak 2005
di mana pertumbuhan industri
pengolahan selalu tertinggal dari
pertumbuhan ekonomi.
Seperti lari kuda yang
mendapatkan tambahan energi, laju
6
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pertumbuhan industri manufaktur
pada triwulan ketiga makin kencang.
Badan Pusat Statistik mencatat sektor
manufaktur pada triwulan ketiga
bertumbuh 6,98% jauh lebih kencang
ketimbang laju kwartal sebelumnya
atau pertumbuhan ekonomi.
“Saya yakin perkembangan
tersebut terus berlanjut, di mana
pertumbuhan sektor manufaktur
nonmigas akan lebih meningkat lagi
pada kuartal-kuartal mendatang
sehingga pada akhirnya stigma
terjadinya deindustrialisasi akan
berangsur hilang,” kata ekonom
Cyrillus Harinowo Hadiwerdoyo
kepada sebuah media nasional, Senin
(07 November 2011).
Tentang stigma terjadinya
deindustrialisasi sesungguhnya telah
disimak oleh Menteri Perindustrian
M.S. Hidayat sejak lama. Apalagi,
sejak 2005 pertumbuhan industri
mengalami penurunan, dan mulai
menggeliat pada 2010 meski masih di
bawah rata- rata.
“Tugas saya adalah menaikkan
kinerja pertumbuhan industri
manufaktur setidaknya sama [dengan
pertumbuhan ekonomi] di tahun 2011
dan 2012,” kata Hidayat. Setidaknya,
upaya Menperin telah menampakkan
hasil, terlihat dari angka kinerja sejak
triwulan kedua 2011 yang makin jauh
melampaui pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan cabang industri
nonmigas secara kumulatif hingga
triwulan ketiga yang tertinggi dicapai
oleh industri logam dasar besi dan baja
sebesar 15,03%, industri tekstil, barang
kulit dan alas kaki 8,63%, industri
makanan, minuman dan tembakau
7,29%, serta industri alat angkutan,
mesin dan peratalannya sebesar 7,01%.
Pada kwartal ketiga, pertumbuhan
industri manufaktur yang makin
kencang terdorong oleh industri
makanan, minuman dan tembakau,
industri pupuk, kimia dan barang dari
karet, semen dan barang galian bukan
logam, serta alat angkutan, mesin dan
peralatannya.
Pasalnya, sejumlah proyek
komitmen investasi akan mulai
direalisasikan. “Investasi, termasuk di
sektor otomotif yang komitmennya
dinyatakan pada triwulan sebelumnya,
akan direalisasikan di triwulan ketiga,”
ujar Hidayat.
Investasi PMDN periode Januari
– September 2011 mencapai Rp 52,98
triliun, jauh lebih tinggi dari Investasi
PMDN sepanjang tahun 2010 sebesar
Rp 25,61 triliun dan merupakan
investasi PMDN tertinggi selama
dekade terakhir.
Investasi PMA periode Januari –
September 2011 mencapai US$ 14,34
miliar, jauh lebih tinggi dari Investasi
PMA sepanjang tahun 2010 sebesar

US$ 3,36 miliar dan merupakan
investasi PMA tertinggi selama dekade
terakhir.
Barang Impor
Kinerja sektor manufaktur yang
mampu bertumbuh kencang di tengah
serbuan barang impor itu tentu patut
diacungi jempol. “Di tengah serbuan
barang-barang impor, ternyata industri
manufaktur besar, sedang, kecil
maupun mikro mengalami kenaikan
jumlah produksi,” Deputi Bidang
Statistik Produksi BPS, Sihar Lumban
Tobing, Selasa (1 November 2011).
BPS mencatat produksi industri
manufaktur besar dan sedang pada
triwulan ketiga 2011 naik sebesar 2,87
persen dibanding triwulan sebelumnya.
Sementara itu, industri manufaktur
kecil dan mikro pada triwulan III
tumbuh 2,21 persen dibanding
triwulan sebelumnya.
Tobing mengatakan pertumbuhan
produksi industri manufaktur besar
dan sedang terbesar terjadi pada
kendaraan bermotor yang naik 24,93
persen. ”Diikuti radio, televisi, dan
peralatan telekomunikasi sebesar 13,55
persen. Sedangkan alat angkutan selain
kendaraan bermotor naik 5,71 persen,”
Tobing.
Sementara itu, jenis produksi
yang mengalami penurunan adalah
mesin listrik dan perlengkapannya
sebesar 11,83 persen serta mesin dan
perlengkapannya turun 11,74 persen.
Kemudian, kertas dan barang-barang
dari kertas turun 6,51 persen.
Industri manufaktur besar dan sedang
pada periode triwulanan, ujar Sihar,
sejak 2001 hingga 2011 selalu tumbuh
positif. ”Kecuali pada 2005 dan 2006,
karena terjadi pertumbuhan negatif,”
tuturnya.
Berdasarkan data BPS, untuk
industri manufaktur kecil dan mikro
sektor pakaian jadi yang naik 7,15
persen. Lalu, peralatan listrik naik
6,99 persen dan alat angkutan lainnya
meningkat 4,52 persen.
Sedangkan jenis-jenis industri
yang menurun, dia melanjutkan, untuk
industri kecil dan mikro antara lain
farmasi, obat, dan obat tradisional
turun 19,13 persen. Industri karet,

barang dari karet, dan plastik juga
turun 10,67 persen.
Sihar mengatakan industri kecil dan
mikro pada triwulan III-2011 pada
tingkat provinsi yang tumbuh tertinggi
adalah Maluku Utara sebesar 14,45
persen, Sumatera Barat 11,52 persen,
dan Bengkulu 8,25 persen.
Seperti yang diyakini Menperin,
pertumbuhan di sektor manufaktur
besar dan menengah memang akan
menimbulkan efek domino pada sektor
industri kecil dan mikro, yang pada
gilirannya menopang pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas.
Menurut ekonom Faisal Basri,
pertumbuhan sektor manufaktur
inilah yang menjadi salah satu faktor
pendukung pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Hal ini pula yang telah
memberikan dampak positif bagi
angka pengangguran.
”Lebih dari itu pertumbuhan
[angka pengangguran] turun, diiringi
oleh peningkatan pekerja sektor
formal,” ujar Faisal di Jakarta, Selasa
(22 November 2011). Tercatat pekerja
sektor sektor informal turun dari
70 persen menjadi 60 persen dari
angkatan kerja.
Pertumbuhan industri manufaktur
pun relatif merata, kecuali industri

kayu dan produk kehutanan dan
industri kertas dan printing yang
pertumbuhannya minus 1,2 persen.
Sementara itu industri manufaktur
lainnya tumbuh 6 – 11 persen. Industri
yang meraih pertumbuhan tertinggi
adalah sektor logam dasar dan baja
dengan 11 persen, industri tekstil
dengan 7 persen, dan industri makanan
dengan 8 persen.
Ketiga industri ini sempat diajukan
oleh Kementerian Perindustrian
kepada Kementerian Perdagangan
untuk renegosiasi ASEAN-China
FTA, mencakup renegosiasi 153 pos
tarif industri baja dan 54 pos tarif
tekstil. Namun, industri ini tumbuh
signifikan. Jadi nggak ada dampak
perdagangan bebas Asean dan China.
“Justru pengaruh ACFTA itu positif,”
kata dia.
Dampak positifnya bisa juga
dilihat dari cepatnya peningkatan
ekspor Indonesia ke China ketimbang
sebaliknya. Oleh sebab itu, perbankan
perlu memperhitungkan industriindustri tersebut dalam memberikan
pembiayaan.
Dengan demikian, pertumbuhan
ekonomi makin berkualitas karena
ditopang oleh pertumbuhan industri
manufaktur yang makin kencang. (mi)

Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Industri Indonesia tahun 2001 – Triwulan
III/2011

PERTUMBUHAN PDB INDUSTRI NON MIGAS
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

I/2011 II/2011 III/2011I

4,86% 5,69% 5,97% 7,51% 5,86% 5,27% 5,15% 4,05% 2,56% 5,09% 5,78% 6,67% 6,98%
PERTUMBUHAN PDB EKONOMI
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

I/2011 II/2011 III/2011

3,83% 4,38% 4,72% 5,03% 5,69% 5,51% 6,32% 6,01% 4,58% 6,10% 6,49% 6,52% 6,54%
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Memperkokoh

Industry Led
Growth

Setelah pertumbuhan sektor manufaktur yang melaju kencang, optimisme terhadap
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang makin berkualitas tak menipis di tengah krisis
yang mendera Amerika Serikat dan Eropa. Menu “enam sehat tujuh sempurna” diyakini
akan memperkokoh industry led growth.

S

etidaknya optimisme tersebut
ditopang oleh angka investasi
selama 9 bulan pertama 2011
yang makin tinggi. Pada saat
yang bersamaan, tak sedikit pabrikan
global yang membenamkan modalnya
untuk membangun pabrik baru
maupun perluasan kapasitas.
Terlebih lagi, pada medio
Desember 2011 muncul pengakuan
dari perusahaan pemeringkat global
Fitch Rating dengan memasukkan
Indonesia dalam investment grade.
setelah menunggu lebih dari 13 tahun,
peringkat Indonesia akhirnya naik dari
BB+ menjadi BBB–.
“Sesungguhnya peningkatan level
investasi ini sudah terlewati sejak
setahun lalu,” kata Menteri Keuangan
Agus Martowardjojo seusai membuka
seminar bertema Transforming Capital
Inflow into Real Investment Sound
Fiscal Policy di Nusa Dua Bali, Jumat
(14 Desember 2011).
Hal itu ditunjukkan dengan
penurunan suku bunga sukuk pada
tahun lalu menjadi hanya 4% dari
8
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sebelumnya mencapai 8,4%. Hal itu
karena berkurangnya tingkat risiko
investasi di Indonesia.
Selain itu, United Nation
Conference on Trade and
Development dalam World Investment
Report 2011 telah menaikkan 2
peringkat Indonesia ke level 7 negara
yang paling dinimati untuk tujuan
investasi setelah AS, China, India,
Brasil, Rusia, dan Polandia.
Sepanjang periode Januari –
September 2011, penanaman modal
dalam negeri mencapai Rp52,98
triliun, jauh lebih tinggi dari PMDN
sepanjang tahun 2010 sebesar Rp
25,61 triliun dan merupakan investasi
PMDN tertinggi selama dekade
terakhir.
Sementara itu, penanaman modal
asing (PMA) selama periode Januari –
September 2011 mencapai US$14,34
miliar, jauh lebih tinggi dari Investasi
PMA sepanjang tahun 2010 sebesar
US$ 3,36 miliar dan merupakan
investasi PMA tertinggi selama dekade
terakhir.

Dengan adanya penaikan peringkat
Indonesia ke level investment grade,
investasi asing akan masuk ke sektor
riil, “Sektor yang paling diharapkan
adalah sektor infrastruktur dan
manufaktur,” kata Agus.
Insentif
Untuk menarik lebih banyak
investasi ke sektor manufaktur,
pemerintah menyiapkan menu insentif
“enam sehat tujuh sempurna”.
Menurut Menteri Perindustrian,
keenam insentif tersebut mencakup
tax holiday, tax alowance, penurunan
tarif bea masuk, bea masuk
ditanggung pemerintah (BMDTP),
pajak pertambahan nilai ditanggung
pemerintah (PPN-DTP), dan
pemberian keringanan suku bunga
pinjaman.
Selain itu, pemerintah tetap
berkomitmen melanjutkan kebijakan
pengamanan industri dalam negeri,
seperti melalui safeguard, pengenaan
bea ekspor untuk produk bahan baku
industri, dan pengenaan standard
nasional Indonesia (SNI).
Pertama, tax holiday. Kebijakan ini
didasarkan pada PMK No. 130 Tahun
2011 mengenai Pemberian Fasilitas
Pembebasan atau Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan. Kebijakan ini
ditujukan bagi industri pionir dengan
investasi minimal Rp5 triliun. Ada
lima industri yang akan mendapatkan
insentif ini, yakni industri logam dasar,
industri pengilangan minyak bumi

dan atau kimia dasar organik berbasis
migas, industri permesinan, industri di
bidang sumber daya alam terbarukan,
dan industri peralatan komunikasi.
Tujuan pemberian tax holiday
untuk meningkatkan infrastruktur
di lokasi investasi, mendorong
penyerapan tenaga kerja domestik,
alih teknologi, dan meningkatkan nilai
tambah industri di dalam negeri.
Bentuk pemberian fasilitas berupa
pembebasan PPh Badan dalam jangka
waktu paling lama 10 tahun dan paling
singkat 5 tahun terhitung sejak tahun
dimulainya produksi komersial dengan
nilai investasi sebesar 100%, dan
pengurangan PPh Badan sebesar 50
% dari PPh Badan terutang selama 2
(dua) tahun pajak setelah berakhirnya
pemberian fasilitas pembebasan PPh

Badan.
Kedua, tax allowance. Ini diatur
dalam PP No. 62 tahun 2008 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk
Penanaman Modal di Bidang-bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Daerahdaerah Tertentu, di mana telah
disetujui usulan revisi untuk 36 bidang
usaha tertentu dan 38 bidang usaha
tertentu di daerah tertentu untuk
mendapat fasilitas pajak penghasilan,
baik dalam rangka investasi baru
maupun perluasan yang akan segera
ditetapkan Peraturan Pemerintahnya.
Ketiga, penurunan tarif bea masuk.
Revisi PMK No. 241 Tahun 2010
tentang Perubahan Tarif Bea Masuk,
yang menurunkan bea masuk beberapa
kelompok industri seperti: Industri
Pangan, Industri Pakan Ternak, serta
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Industri Manufaktur; 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, bea masuk ditanggung
pemerintah (BMDTP). 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.
Kelima, pajak pertambahan nilai
ditanggung pemerintah (PPN-DTP).
Pemerintah telah memberikan fasilitas
PPN-DTP kepada beberapa sektor
industri dalam rangka meningkatkan
daya saing, sejak tahun 2009.
Untuk tahun 2011, fasilitas PPNDTP diberikan kepada industri antara
lain minyak goreng (PMK No. 26 dan
PMK No. 29 Tahun 2011), eksplorasi
migas dan panas bumi (PMK No. 22
Tahun 2011), climate change, dan
bahan bakar minyak tertentu dan elpiji
3 kg bersubsidi
Keenam, pemberian keringanan
suku bunga. Sejak tahun 2007,
10
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Pemerintah telah menjalankan
program restrukturisasi permesinan
bagi beberapa sektor industri dengan
skema pemberian keringanan suku
bunga. Program ini ditujukan untuk
meningkatkan efisiensi dan kapasitas
produksi, yang akan meningkatkan
daya saing sektor industri tersebut.
Beberapa sektor industri yang
sudah mendapatkan fasilitas ini di
antaranya tekstil dan produk tekstil
(sejak tahun 2007), gula (sejak tahun
2009), alas kaki (sejak tahun 2008),
dan IKM Sandang (sejak tahun 2011).
Di samping itu, kebijakan
pengamanan industri dalam negeri
juga menjadi perhatian penting, di
antara bea masuk tindak pengamanan
(safeguards) berdasarkan Keppres No
84 Tahun 2002 Tentang Tindakan
Pengamanan Industri Dalam Negeri
Dari Akibat Lonjakan Impor.
Selain itu ada kebijakan
mengenaan bea keluar sesuai dengan
PMK No. 67 Tahun 2010, untuk
komoditas kulit, kayu, buah & kernel
kelapa sawit, CPO dan produk
turunannya, biji kakao, rotan.
Pemerintah juga konsisten dengan
penerapan SNI untuk produk-produk
tertentu, guna menjamin kualitas
produk industri yang beredar di
pasaran. Saat ini terdapat 73 SNI
yang diberlakukan wajib dari 3.969
SNI produk industri. Selanjutnya ada

program peningkatan penggunaan
produk dalam negeri (P3DN).
Realisasi investasi
Kebijakan ini pula yang membuat
banyak pabrikan global makin
kepincut membenamkan investasinya
di Indonesia, bahkan di antaranya
menjadikan Indonesia sebagai basis
produksinya.
Pada September 2011, Unilever
yang berbasis di Amsterdam
meresmikan beberapa pabrik baru
es krim dan produk perawatan kulit,
demikian juga dengan Nestle yang
membenamkan US$200 juta untuk
membangun pabrik keempatnya di
Indonesia.
Baru baru ini,Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral Jero Wacik
mengungkapkan Sharp—pabrikan asal
Jepang—siap menamkan modalnya
senilai US$ 1 miliar atau sekitar Rp
8,5 triliun untuk mengembangkan
listrik tenaga surya di Indonesia.
Di sektor industri kimia, PT Multi
Nitrotama Kimia siap membangun
pabrik keduanya untuk produk
bahan peledak di Kawasan Industri
Kujang, Cikampek, Jawa Barat. Tak
mau ketinggalan, PT ICI Paint
juga melipatgandakan kapasitas
produksinya untuk menangkap
peluang pasar pelapis dan cat.
Di sektor industri otomotif, sejak

beberapa tahun terakhir hampir semua
merek melakukan ekspansi pabriknya,
mulai dari Nissan Motor Jepang,
Toyota, Daihatsu, Suzuki, hingga
General Motors.
Di industri tekstil, perluasan
kapasitas yang dilakukan South
Pacific Viscose, pabrik rayon bahan
baku industri tekstil dari bahan kayu
di Purwakarta,Jawa Barat. Tiga
tahun sebelumnya, PT Indo Bharat,
perusahaan rayon dari India, sudah
masuk ke Indonesia.
Di bidang industri elektronik,
ekspansi besar-besaran dilakukan
oleh pabrikan lokal Polytron dan
Sanken. Demikian juga dengan Lucky
Goldstar dan Samsung, dua raksasa
elektronik dari Korea. Toshiba bahkan
melipatgandakan kapasitas produksi
TV LCD di Indonesia, termasuk
merelokasi fasilitas produksi dari
Vietnam.
Menyimak kegairahan para
pabrikn tersebut, menu “enam
sehat tujuh sempurna” tampaknya
cukup ampuh untuk memperkokoh
industry led growth. Karena berbagai
perkembangan itu bisa jadi
menunjukkan bahwa pertumbuhan
ekonomi Indonesia sudah tidak lagi
hanya didukung sumber daya alam,
tetapi juga juga didorong oleh sektor
manufaktur. (mi)

Perkembangan Investasi PMDN sampai Triwulan III/2011 (Rp. miliar)
NO

2006

Industri

2007

2008

P

I

P

I

19,0

3.175,3

27,0

5.371,7 49,0
228,2 20,0

2009

P

I

P

2010

I

Jan -Sep 2011

P

I

P

I

8.192,7 34,0 5.768,5 166 16.405,4

212

6.209,3
700,4

1

Makanan

2

Tekstil

7,0

81,7

8,0

26

431,7

39

3

Barang Dari Kulit & Alas Kaki

1,0

4,0

2,0

58,5

2,0

10,1

1,0

4,0

4

12,5

1

13,2

4

Kayu

9,0

709,0

3,0

38,8

4,0

306,6

2,0

33,5

6

451,3

12

561,2

5

Kertas dan Percetakan

9,0

1.871,2

8,0 14.548,2 14,0

1.797,7

8,0 1.000,8

25

1.102,8

45

5.292,4

6

Kimia dan Farmasi

10,0

3.248,9

14,0

1.168,2 23,0

503,8 15,0 5.850,1

64

3.266,0

81

2.138,2

7

Karet dan Plastik

11,0

253,6

10,0

564,5 26,0

794,2 31,0 1.532,8

48

522,8

61

1.928,6

8

Mineral Non Logam

4,0

218,2

2,0

124,2

845,3

786,1

13

2.264,6

32

5.604,2

9

Logam, Mesin & Elektronik

22,0

3.334,2

17,0

2.381,3 31,0 1.466,8

50

789,6

64

4.247,2

10

Instru. Kedokteran, Presisi &
Optik dan Jam

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

7,0

0,0

0,0

-

0

1

-

11

Kendaraan Bermotor & Alat
Transportasi Lain

4,0

116,6

8,0

609,4

6,0

314,7

3,0

66,5

15

362,2

13

483,8

12

Industri Lainnya

0,0

0,0

2,0

36,5

4,0

38,4

6,0

279,5

2

3,7

6

4,8

Jumlah

96

13.012

101

26.289

188

15.911

158

19.434 419

25.612

719,7 23,0 2.645,7

7,0

3.541,6 31,0

4,0

278 51.978,4

Perkembangan Investasi PMA Sampai Triwulan III Tahun 2011 (US$ Juta)
NO

Industri

2006

2007

P

I

42,0

491,3

49

552,1

194

1.025,9

223

782,8

2.

Tekstil

61,0 424,0 63,0

131,7

67,0

210,3

66

251,4

112

154,8

143

373,3

3.

Barang Dari Kulit & Alas Kaki

11,0

51,8 10,0

95,9

20,0

145,8

21

122,6

31

144,1

46

175,9

4.

Kayu

18,0

58,9 17,0

127,9

19,0

119,6

18

62,1

31

43,1

24

44,5

5.

Kertas dan Percetakan

16,0 747,0 11,0

672,5

15,0

294,8

18

68,7

33

46,4

41

199,2

6.

Kimia dan Farmasi

32,0 264,6 32,0 1.611,7

42,0

627,7

41

1183,1

159

798,4

197

1.243,7

7.

Karet dan Plastik

33,0 112,7 36,0

157,9

51,0

272,1

42

208,1

97

105,0

124

350,9

8.

Mineral Non Logam

27,8

11,0

266,5

8

19,5

8

28,4

38

62

9.

Logam, Mesin & Elektronik

714,1 140,0 1.280,9 121

654,9

274

589,6

318

1.427,2

10.

Instru. Kedokteran, Presisi &
Optik dan Jam

11.

Kendaraan Bermotor & Alat
Transportasi Lain
Jumlah

86,0 955,2 99,0
1,0

0,2

P

I

P

I

P

Jan – Sep 2011

704,1

6,0

I

2010

45,0 354,4 53,0

94,8

P

2009

Makanan

7,0

I

2008

1.

12. Lainnya

P

I

1,0

10,9

7,0

15,7

5

5,1

3

1,4

7

0,9

28,0 438,5 38,0

412,3

47,0

756,1

52

583,4

98

393,8

115

467,5

30,2

34,0

34,8

33

120,1

56

26,2

66

53,8

4.697

495

3.831 1.096

3.357

1.342

14.344,7

25,0 117,1 24,0
363 3.619

390

4.515 474
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MENTERI PERINDUSTRIAN M.S. HIDAYAT:

diprioritaskan adalah industri kreatif,
seperti industri feshion, kerajinan dan
barang seni, serta pengembangan
industri pangan, sandang dan kerajinan
melalui konsep one village one product
(OVOP).
Program yang dilakukan untuk
meningkatkan daya saing kelompok
ini antara lain pengembangan
kewirausahaan untuk menciptakan
wira usaha baru dan penyerapan tenaga
kerja, peningkatan kemampuan SDM
melalui pendidikan dan pelatihan,
dan modernisasi peralatan IKM
melalui bantuan mesin peralatan
dan restrukturisasi mesin peralatan
kepada unit pelayanan teknis (UPT)
dan kelompok usaha bersama (KUB)
melalui skema potongan harga.
Selain itu peningkatan pemasaran
melalui keikutsertaan dalam pameran
baik dalam maupun luar negeri,
penerapan standar untuk IKM dalam
rangka peningkatan daya saing, serta
promosi serta fasilitasi kredit usaha
rakyat (KUR).

Pertumbuhan Ekonomi

I

Akan Kembali
Ditopang Sektor
Manufaktur

ndustri pengolahan
kembali mencatat kinerja
gemilang. Pada triwulan
III/2011, sektor ini
mencatat pertumbuhan 6,98%.
Angka ini lebih dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi
nasional yang hanya 6,54%.
Capaian industri manufaktur
ini juga jauh lebih jauh dari
pertumbuhan tahun 2010
sebesar 5,09%, dan merupakan
pertumbuhan tertinggi sejak
tahun 2005.

Pertumbuhan cabang industri
nonmigas secara kumulatif hingga
triwulan III yang tertinggi dicapai
oleh industri logam dasar besi dan
baja sebesar 15,03%, industri tekstil,
barang kulit dan alas kaki sebesar
8,63%, diikuti oleh industri makanan,
minuman dan tembakau yang
bertumbuh 7,29%.
Sementara itu, neraca ekspor positif
tertinggi sepanjang periode JanuariSeptember 2011 dicapai oleh ekspor
produk tekstil sebesar US$5,61 miliar
dan pengolahan tembaga, timah, dan
barang tambang lain sebesar US$ 4,58
12
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dengan Media Industri, pria kelahiran
Jombang, 2 Desember 1944, ini
menuturkan banyak hal, mulai
kelompok industri prioritas, kebijakan
insentif pendukung industri hingga
outlook 2012. Berikut petikannya:

miliar. Adapun neraca defisit tertinggi
dicapai oleh ekspor produk industri
besi baja, mesin-mesin & otomotif
sebesar –22,64 miliar dolar AS dan
kimia dasar sebesar –5,40 miliar dolar
AS.
Rapor bagus juga datang dari
sektor investasi. Sepanjang 9 bulan
pertama 2011, nilai investasi yang
dibenamkan oleh pemodal domestik
tercatat mencapai mencapai Rp52,98
triliun, jauh lebih tinggi dari investasi
PMDN sepanjang tahun 2010
yang sebesar Rp25,61 triliun dan
merupakan investasi PMDN tertinggi

selama dekade terakhir.
Adapun penanaman modal asing
selama periode Januari–September
2011 mencapai US$14,34 miliar,
jauh lebih tinggi dari investasi
PMA sepanjang tahun 2010 yang
hanya sebesar US$3,36 miliar, dan
merupakan investasi PMA tertinggi
selama dekade terakhir.
“Salah satu cara untuk mencapai
target pertumbuhan industri adalah
peningkatan efisiensi dan daya saing,”
kata Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat. Dalam sebuah wawancara

Industri apa yang menjadi prioritas
untuk mendapatkan peningkatan daya
saing?
Ada enam kelompok industri
prioritas, yakni industri padat karya,
industri kecil dan menengah (IKM),
industri barang modal, industri
berbasis sumber daya alam, industri
pertumbuhan tinggi, dan kelompok
industri prioritas khusus.
Apa yang dimaksud dengan industri
padat karya, dan apa saja di antaranya?
Industri padat karya adalah
industri yang menyerap banyak
tenaga kerja, labour intensive. yang
termasuk industri ini adalah tekstil
dan produk tekstil, alas kaki, dan
furniture. Program peningkatan
daya saing produk industri padat
karya, dilaksanakan melalui program
restrukturisasi permesinan untuk
industri tekstil dan produk tekstil serta
alas kaki, pengembangan bahan baku

alternatif, pengembangan desain dan
merek, serta program P3DN untuk
pengadaan barang dan jasa pemerintah
dan BUMN/BUMD.
Bagaimana kinerja industri ini?
Pada tahun 2010, total nilai
produksi industri TPT mencapai US$
21,25 miliar, dengan tenaga kerja
langsung yang diserap 1,32 juta orang,
sedangkan nilai ekspor industri TPT
pada tahun 2010 mencapai lebih dari
US$ 10,9 miliar.
Industri alas kaki menunjukkan
perkembangan yang sangat signifikan
pada tahun 2010, di mana nilai ekspor
alas kaki mencapai US$2,1 miliar, atau
tertinggi yang pernah dicapai selama
ini.
Adapun industri furniture
memberikan kontribusi cukup penting
terhadap perekonomian. Pada tahun
2010, nilai ekspor furniture mencapai
US$ 2,04 miliar.
Seperti apa kelompok prioritas IKM?
Pengembangan IKM merupakan
salah satu fokus prioritas industri
nasional yang ditujukan untuk
menciptakan lapangan usaha dan
lapangan kerja. Di antara IKM yang

Bagaimana dengan industri barang
modal?
Indonesia sangat tergantung
terhadap impor barang modal karena
industri barang modal dalam negeri
belum berkembang sesuai dengan
kebutuhan sektor industri. Impor
barang modal dalam kurun waktu 3
tahun terakhir tumbuh rata-rata 32,25
% per tahun, dan pada tahun 2010
impor barang modal mencapai sekitar
US$ 26,9 miliar.
Industri barang modal mencakup
galangan kapal dan permesinan.
Untuk mendorong tumbuhnya
industri barang modal dalam negeri,
pemerintah akan memberikan berbagai
fasilitas dan insentif fiskal berupa tax
allowance, pembebasan bea masuk, tax
holiday, serta dukungan kemudahan
kredit perbankan.
Bagaimana dengan industri berbasis
sumber daya alam?
Industri berbasis sumber daya alam
meliputi kelapa sawit, kakao, karet,
rumput laut, baja, dan aluminium
hulu. Produksi CPO Indonesia pada
tahun 2010 mencapai 19,7 juta ton
dimana lebih dari 50,08% (9,57 juta
ton) masih diekspor dalam keadaan
mentah. Indonesia juga merupakan
negara produsen kakao terbesar ketiga
dengan total produksi 0,83 juta ton, di
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mana 66,65% diekspor berupa biji.
Indonesia juga berpotensi menjadi
produsen utama karet dan barang karet
dunia karena didukung oleh produksi
karet alam yang besar. Produksi pada
tahun 2009 mencapai 2,52 juta ton di
mana 83,27 % diekspor dalam bentuk
karet mentah.
Untuk mendorong tumbuhnya
investasi industri hilir agro dalam
rangka meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri, pemerintah memberikan
fasilitas tax holiday dan tax allowance
pada tahun 2011.
Seperti apa industri pertumbuhan
tinggi yang diprioritaskan untuk
diperkuat daya saingnya?
Industri dengan tingkat
pertumbuhan tinggi antara lain
industri kendaraan bermotor,
elektronika, dan telematika. Pada
tahun 2010, produksi kendaraan
bermotor roda empat mencapai 770
ribu unit dan kendaraan bermotor roda
dua mencapai 7,3 juta unit.
Untuk meningkatkan daya
saing industri kendaraan bermotor,
pemerintah akan memfasilitasi
pemberian insentif fiskal, pembebasan
PPnBM dan pembebasan bea masuk
barang modal, bahan baku dan
komponen yang dibutuhkan untuk
produksi dalam negeri.
Sedangkan industri elektronika
diarahkan pada industri elektronika
peralatan kesehatan, radar dan alat
kontrol berbasis digital. Untuk
itu, akan diberikan dorongan dan
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insentif fiskal terhadap industri yang
memproduksi peralatan tersebut.
Apa saja industri prioritas khusus?
Industri yang dikelompokkan
menjadi prioritas khusus adalah
industri gula, industri pupuk,
dan industri petrokimia. Dalam
pengembangan industri gula,
pemerintah akan melaksanakan
revitalisasi pada pabrik-pabrik
yang sudah ada dan mendorong
pembangunan pabrik gula baru.
Pemerintah merencanakan
untuk membangun enam pabrik
pupuk NPK dan merevitalisasi enam
pabrik. Selain itu, Pemerintah akan
mengembangkan industri petrokimia
melalui pengembangan klaster industri
berbasis migas kondensat di Gresik
dan Tuban ( Jatim) serta Bontang
(Kaltim).
Apa saja yang sudah dilakukan
sepanjang 2011?
Program yang dijalankan
sepanjang tahun 2011 di antaranya
revitalisasi industri pupuk, industri
gula, industri tekstil dan alas kaki,
industri petrokimia, dan industri
semen. Selain itu, pemerintah juga
mendorong pengembangan klaster
industri hilir kselapa sawit, dan
fasilitasi pengembangan zona industri
di kawasan ekonomi khusus.
Sejauh mana revitalisasi industri
pupuk?
Telah ditandatangani Natural

Gas Supply Agreement (NGSPA) oleh
PT. Pupuk kaltim dengan KKKS
Eastkal untuk jangka waktu 10 tahun
(2012-2021), Kontrak pembangunan
pabrik urea kapasitas 1,1 juta ton/
tahun antara PT Pupuk Kaltim
dengan Konsorsium IKPT dan Toyo
Engineering Corporation (TEC),
Telah ditandatangani MoA terkait
alokasi pasokan gas bumi untuk
pabrik urea II PT. Petrokimia Gresik
dari lapangan gas Cepu sebanyak
85 MMSCFD, dan pengembangan
pabrik pupuk majemuk/NPK.
Pengembangan pabrik pupuk
majemuk ditandai dengan
ditandatangani MoU/MoA antara
Jordan Phosphate Mines Company
( JPMC) dengan PT. Petrokimia
Gresik (Indonesia) untuk membangun
pabrik phosphoric acid (PA) di Gresik
Jatim dengan kapasitas produksi
200.000 ton/tahun, PT Pusri (Persero)
untuk pembangunan pabrik pupuk
NPK di Indonesia dengan kapasitas
200.000 – 300.000 ton/tahun, PT.
Pusri (Persero) untuk pendirian pabrik
asam phosphate dengan kapasitas
200.000 metrik ton pertahun di
Palembang, PT. Pupuk Kaltim untuk
pendirian pabrik asam phosphate
dengan kapasitas 200.000 metrik ton
pertahun di Bontang.
Adapun pengembangan pabrik
pupuk organik dilakukan dengan
telah tersedia peta potensi bahan baku
pupuk organik di 50 Kabupaten/Kota,
dan telah disusun Draft SNI pupuk
organik.
Sejauh mana revitalisasi industri gula?
Revitalisasi industri gula telah
direalisasikan melalui pemberian
bantuan keringanan pembiayaan
mesin/peralatan untuk tujuh
perusahaan gula, yakni PTPN VII, IX,
X, XI, XIV, PT RNI 1 dan PT RNI 2,
dengan total 46 Pabrik Gula dengan
nilai bantuan Rp47,88 miliar dan nilai
investasi mencapai Rp679 miliar.
Bantuan langsung mesin/peralatan
pada tahun 2011 diberikan kepada
enam perusahaan gula yakni PTPN
II, IX, XI, XIV, PT RNI 1 dan PT
RNI 2, antara lain berupa peralatan
analisis rendemen individu (ARI),
high grade centrifuge (HGC) dan low
grade centrifuge (LGC) dan cane bagasse
dryer.
Saat ini telah selesai dilakukan
audit teknologi terhadap 10 pabrik
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gula existing terpilih. Sebagai catatan,
bantuan langsung mesin/peralatan
kepada PG Meritjan (PTPN X) tahun
2010, telah berhasil meningkatkan
kemampuan produksi PG tersebut
dari 23.617 ton pada 2010 menjadi
29.725,50 ton pada 2011 (25,86%).
Bagaimana dengan pengembangan
klaster industri hilir kelapa sawit?
Terkait dengan pembangunan
kawasan/ klaster industri hilir kelapa
sawit pemerintah telah menetapkan
Proyek Kawasan Industri Sei Mangkei
(KISM) menjadi satelit program
MP3EI Indonesia bagian barat yang
telah dicanangkan Presiden dan siap
diresmikan pada awal tahun 2012.
Sejauh ini, telah diselesaikannya
perluasan kapasitas pabrik kelapa sawit
Sei Mangkei dari semula 30 Ton/Jam
TBS menjadi 75 Ton TBS/jam.
Sementara itu fasilitasi
pembangunan pabrik Palm Kernel Oil
(PKO) dan Pembangkit Listrik Tenag
Biomassa (PLTBS) telah memasuki
tahap akhir (siap diresmikan Awal
2012), dan telah tersusunnya matriks
rencana pembangunan infrastruktur
Klaster Sei Mangkei – Sumut, Dumai
– Kuala Enok Riau, dan Maloy Kaltim.
Terkait peningkatan investasi
industri hilir dan jaminan pasokan
bahan baku saat ini telah masuk
investasi industri hilir skala besar lebih
dari Rp20 Triliun, setelah penerbitan
PMK 128/2011 tentang Perubahan
Atas PMK No. 67/2010 tentang
Penetapan Barang Ekspor Yang
Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea
Keluar.
Sementara itu, PT Ferrostaal
Indonesia dan sebuah perusahaan
dari Eropa siap membangun pabrik
di Kawasan Industri Sei Mangkei.
Pemerintah juga berpartisipasi aktif
pada kegiatan sub working group of
palm oil untuk menangkal dampak
negative campaign industri palm oil di
Indonesia.
Sejauh mana fasilitas pengembangan
zona industri di kawasan ekonomi
khusus?
Kami telah menyelesaikan kajian
mengenai Master Plan, Rencana
Strategis dan Studi Kelayakan
Ekonomi dan Finansial KEK
Sei Mangkei serta Master Plan
pengembangan kawasan IKM
dan pusat inovasi di Sei Mangkei.

Kajian Rencana Strategis dan Studi
Kelayakan Ekonomi dan Finansial
KEK Bitung juga telah dirampungkan.
Kementerian Perindustrian dan
PTPN III juga telah menandatangan
MoU mengenai penyediaan
lahan untuk pembangunan pusat
inovasi KEK Sei Mangkei. (No.
291/PPI/11/2011 dan No. 3.13/
MoU/03/2011, tanggal 9 Nopember
2011). Untuk tahun 2012, pemerintah
akan mengalokasikan anggaran
pembangunan pusat inovasi berbasis
kelapa sawit di KEK Sei Mangkei
dan pusat inovasi rotan di Kawasan
Industri Palu.
Bagaimana dengan program revitalisasi
industri tekstil dan alas kaki?
Kami telah memfasilitasi
restrukturisasi permesinan sebanyak
125 perusahaan industri TPT, alas kaki
dan penyamakan kulit dengan total
investasi sebesar Rp 1,55 triliun dan
nilai bantuan Rp 147,52 miliar. Saat
ini ada 45 perusahaan industri TPT,
alas kaki dan penyamakan kulit masih
dalam waiting list sebagai peserta
restrukturisasi dengan perkiraan nilai
bantuan sebesar Rp 78,51 miliar.
Bagaimana dengan revitalisasi industri
petrokimia?
Tercakupnya beberapa produk
industri petrokimia yang berhak

menerima insentif Tax Allowance
melalui revisi PP62/2008, dan Tax
Holiday melalui PMK 130 tahun
2011 dan Permenperin mengenai Tax
Holiday.
Kami juga menyampaikan usulan
penyusunan tarif BM untuk produkproduk petrokimia, dan mendukungt
pengadaan infrastruktur dan energi
melalui subtim migas, energi dan
petrokimia koridor Jawa, penyusunan
SNI Polyethylene dan Polypropylene,
promosi investasi industri petrokimia
ke China, dokumen DED Center of
Excellence, ground breaking Pabrik
PT Petrokimia Butadiene kapasitas
100.000 TPY, dan ground breaking
ekspansi PT Nippon Sokubai Acylic
Acid san Super Absorbant Polymer.
Bagaimana dengan revitalisasi industri
semen?
Kami sedang dalam persiapan
pembangunan pabrik semen baru
dengan kapasitas 600 ribu ton hingga
2,5 juta ton per tahun di Manokwari,
Papua Barat, dan menfasilitasi
pembangunan pabrik PT Semen
Grobogan di Kabupaten Grobogan,
Jawa Tengah yang bekerjasama dengan
China National Building Materials
Group Corporation (CNBM) dengan
kapasitas produksi 2,1 juta ton per
tahun.
Kami juga akan fasilitasi rencana
Media Industri • No. 04 - 2011
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investasi baru oleh investor China,
yaitu Anhui Conch Cement Company
Ltd. yang berencana membangun
pabrik semen pada beberapa lokasi di
Kalimantan dan Papua barat dengan
kapasitas antara 2-3,5 juta ton per
tahun, fasilitasi rencana investasi
baru packing plant semen di Cilegon,
Banten 60.000 ton/bulan, dan fasilitasi
proyek optimalisasi PT Semen Tonasa
dan PT. Semen Gresik masing-masing
sebesar 2,5 juta ton semen.
Di samping itu dilakukan
fasilitasi proyek-proyek optimalisasi
pabrik semen, antara lain PT Semen
Padang sebesar 2,5 juta ton semen,
diperkirakan selesai pada tahun 2014,
PT. Holcim Indonesia sebesar 2,5 juta
ton semen, diperkirakan selesai tahun
2013; dan PT. Indocement Tunggal
Prakarsa sebesar 2,5 juta ton semen,
diperkirakan selesai pada tahun 2012.
Apa saja kebijakan insentif pendukung
industri?
Setidaknya ada 6 macam insentif
yang diberikan oleh pemerintah, yakni
tax holiday sesuai dengan PMK No.
130 Tahun 2011, tax alowance yang
diatur dalam PP No. 62 Tahun 2008,
penurunan tarif bea masuk melalui
revisi PMK No. 241 Tahun 2010,
bea masuk ditanggung pemerintah
(BMDTP), pajak pertambahan nilai
ditanggung pemerintah (PPN-DTP),
serta pemberian keringanan suku
bunga pinjaman.
Mohon dijelaskan lebih rinci tentang
kebijakan insentif tersebut.
Pertama, tax holiday. Kebijakan ini
didasarkan pada PMK No. 130 Tahun
2011 mengenai Pemberian Fasilitas
Pembebasan atau Pengurangan Pajak
Penghasilan Badan. Kebijakan ini
ditujukan bagi industri pionir dengan
investasi minimal Rp5 triliun. Ada
lima industri yang akan mendapatkan
insentif ini, yakni industri logam dasar,
industri pengilangan minyak bumi
dan atau kimia dasar organik berbasis
migas, industri permesinan, industri di
bidang sumber daya alam terbarukan,
dan industri peralatan komunikasi.
Tujuan pemberian tax holiday
untuk meningkatkan infrastruktur
di lokasi investasi, mendorong
penyerapan tenaga kerja domestik,
alih teknologi, dan meningkatkan nilai
tambah industri di dalam negeri.
Bentuk pemberian fasilitas berupa
16
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pembebasan PPh Badan dalam jangka
waktu paling lama 10 tahun dan paling
singkat 5 tahun terhitung sejak tahun
dimulainya produksi komersial dengan
nilai investasi sebesar 100%, dan
pengurangan PPh Badan sebesar 50
% dari PPh Badan terutang selama 2
(dua) tahun pajak setelah berakhirnya
pemberian fasilitas pembebasan PPh
Badan.
Kedua, tax allowance. Ini diatur
dalam PP No. 62 tahun 2008 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk
Penanaman Modal di Bidang-bidang
Usaha Tertentu dan/atau di Daerahdaerah Tertentu, di mana telah
disetujui usulan revisi untuk 36 bidang
usaha tertentu dan 38 bidang usaha
tertentu di daerah tertentu untuk
mendapat fasilitas pajak penghasilan,
baik dalam rangka investasi baru
maupun perluasan yang akan segera
ditetapkan Peraturan Pemerintahnya.
Ketiga, penurunan tarif bea masuk.
Revisi PMK No. 241 Tahun 2010
tentang Perubahan Tarif Bea Masuk,
yang menurunkan bea masuk beberapa
kelompok industri seperti: Industri
Pangan, Industri Pakan Ternak, serta
Industri Manufaktur; 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, bea masuk ditanggung
pemerintah (BMDTP). 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.
Kelima, pajak pertambahan nilai
ditanggung pemerintah (PPN-DTP).
Pemerintah telah memberikan fasilitas
PPN-DTP kepada beberapa sektor
industri dalam rangka meningkatkan
daya saing, sejak tahun 2009.
Untuk tahun 2011, fasilitas PPNDTP diberikan kepada industri antara
lain minyak goreng (PMK No. 26 dan
PMK No. 29 Tahun 2011), eksplorasi
migas dan panas bumi (PMK No. 22
Tahun 2011), climate change, dan
bahan bakar minyak tertentu dan elpiji
3 kg bersubsidi
Keenam, pemberian keringanan
suku bunga. Sejak tahun 2007,
Pemerintah telah menjalankan
program restrukturisasi permesinan
bagi beberapa sektor industri dengan
skema pemberian keringanan suku

bunga. Program ini ditujukan untuk
meningkatkan efisiensi dan kapasitas
produksi, yang akan meningkatkan
daya saing sektor industri tersebut.
Beberapa sektor industri yang
sudah mendapatkan fasilitas ini di
antaranya tekstil dan produk tekstil
(sejak tahun 2007), gula (sejak tahun
2009), alas kaki (sejak tahun 2008),
dan IKM Sandang (sejak tahun 2011).
Bagaimana dengan kebijakan
pengamanan industri dalam negeri?
Ada beberapa kebijakan di
antaranya bea masuk tindak
pengamanan (safeguards), berdasarkan
Keppres No 84 Tahun 2002 Tentang
Tindakan Pengamanan Industri
Dalam Negeri Dari Akibat Lonjakan
Impor.
Selain itu ada kebijakan
mengenaan bea keluar sesuai dengan
PMK No. 67 Tahun 2010, untuk
komoditas kulit, kayu, buah & kernel
kelapa sawit, CPO dan produk
turunannya, biji kakao, rotan.
Pemerintah juga konsisten dengan
penerapan SNI untuk produk-produk
tertentu, guna menjamin kualitas
produk industri yang beredar di
pasaran. Saat ini terdapat 73 SNI
yang diberlakukan wajib dari 3.969
SNI produk industri. Selanjutnya ada
program peningkatan penggunaan
produk dalam negeri (P3DN).
Bagaimana perkiraan kondisi ekonomi
Indonesia tahun 2012?
Dengan terus membaiknya kinerja
sektor industri non migas dalam 2
tahun terakhir ini, yang ditandai oleh
meningkatnya investasi di sektor
industri sejak triwulan I/2010, cukup
terbuka peluang bagi sektor industri
non migas untuk tetap tumbuh di
kisaran 5,8% -- 7,1% pada tahun 2012.
Dengan pertumbuhan sektor
industri non migas di sekitar kedua
angka tersebut maka pertumbuhan
ekonomi Indonesia diperkirakan
bisa mencapai 5,8% - 6,3%. Namun
dalam hal ini tetap perlu diwaspadai
perkembangan ekonomi kawasan
Euro, yang berpotensi menyebabkan
gangguan pada pertumbuhan
ekonomi dunia, terutama terkait
dengan sustainabilitas fiskal dan
risiko di sektor perbankan yang akan
berpengaruh pada sektor riil.
Dari sisi produksi, pertumbuhan
ekonomi Indonesia diperkirakan akan

kembali didukung oleh pertumbuhan
sektor industri manufaktur, khususnya
industri nonmigas. Pertumbuhan
sektor industri non migas yang
mencapai sebesar 6,98% (y-o-y) pada
triwulan III 2011 menunjukkan
peningkatan kinerja yang cukup
menggembirakan, dan menjadi dasar
bagi pertumbuhan sektor ini pada
tahun 2012. Oleh karena itu pada
tahun 2012 pertumbuhan indutri
nonmigas diperkirakan bisa mencapai
sedikitnya 5,8%.
Bahkan jika upaya-upaya maksimal
bisa dilakukan, industri non migas
diperkirakan bisa tumbuh di atas
7%, dimana dalam hal ini industri
otomotif, industri logam dasar besi &
baja, industri makanan & minuman,
dan industri tekstil, barang kulit & alas
kaki diharapkan bisa menjadi motor
pertumbuhan industri.
Untuk mencapai pertumbuhan
industri nonmigas hingga 7%,
pembangunan infrastruktur
merupakan faktor yang sangat penting,
yang akan sangat berpengaruh pada
pertumbuhan sektor industri dan
perekonomian secara keseluruhan.
Hal ini tidak saja karena ketersediaan
infrastruktur sangat berperan penting
untuk menjaga kelancaran arus
barang dan jasa, tetapi juga dalam
memperlancar proses produksi pada
berbagai kegiatan ekonomi riil.

Bagaimana mengenai dampak krisis
perekonomian Amerika Serikat dan
Eropa?
Kekhawatiran terhadap meluasnya
krisis ekonomi di zona Euro dan
Amerika Serikat semakin meningkat
di berbagai kalangan di dunia.
Ketidakpastian penyelesaian krisis
yang melanda kedua wilayah tersebut
menimbulkan ketidakpercayaan
masyarakat terhadap kinerja
perekonomian dunia pada beberapa
tahun mendatang.
Pangsa pasar Amerika Serikat
dan Eropa selama ini mempunyai
kontribusi cukup besar dalam
menyerap ekspor Indonesia. Untuk
ekspor komoditi nonmigas, kontribusi
kedua kawasan ini masih mencapai
25,3% dari total ekspor nasional, di
mana untuk tujuan Eropa sekitar
13,3% dan ke Amerika Serikat
sekitar 12% selama periode JanuariSeptember 2011.
Dengan terus berlanjutnya gejolak
ekonomi di Amerika Serikat dan
kawasan Eropa, ada kekhawatiran
terhadap dampak berantai yang
akan berimbas pada perekonomian
nasional. Jika tidak segera diantisipasi,
ada kekhawatiran bahwa target
petumbuhan ekonomi sebesar 6,7%
pada tahun 2012 akan sulit dicapai.
(mi)
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Hilirisasi Industri Sawit
Indonesia merupakan penghasil sawit terbesar dunia dengan produksi crude palm
oil 23 juta ton—yang lebih dari 50 persennya diekspor dalam bentuk mentah. Untuk
menciptakan nilai tambah yang lebih besar melalui hilirisasi industri pemerintah
menerbitkan PMK 128/PMK.011/2011.

P

eraturan menteri keuangan
(PMK) yang terbit 15
September 2011 ini
merupakan ubahan dari PMK
67/PMK.011/2010 tentang Penetapan
Barang Ekspor yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar.
PMK ini merestrukturisasi besaran
tarif bea keluar atas ekspor kelapa
sawit, CPO, dan produk turunannya.
Tujuannya, mendukung hilirisasi
industri sawit serta kestabilan harga
minyak goreng dalam negeri.
Ujung-ujungnya, ia menumbuhkan
industri hilir kelapa sawit serta
18
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mendongkrak lapangan kerja. Industri
minyak sawit mentah (MSM) dinilai
sudah tidak strategis lagi. Potensi pasar
dan profit produk turunannya jauh
lebih besar.
“Saya menjamin walaupun
menterinya berganti kebijakan yang
berpihak kepada hilirisasi akan
tetap terlaksana,” janji Menperin
MS Hidayat pada acara dialaog
dengan dunia usaha/Asosiasi Industri
hilir kelapa sawit, di Bekasi, Jumat
(30/9/2011).
Mantan ketua Kadin ini juga
menyarankan kepada dunia usaha

yang terkait untuk saling membantu
mensukseskan Indonesia menjadi
negara yang tidak lagi mengirim bahan
baku ke luar negeri.
Saat ini selain Malaysia, Indonesia
merupakan produsen CPO terbesar
di dunia dengan produksi 23 juta ton
minyak kelapa sawit. Namun, lebih
dari 50 persennya masih diekspor
dalam bentuk mentah (crude palm oil).
Dari pada diekspor, lanjutnya, lebih
baik kita mengolah CPO ini menjadi
barang jadi, karena akan menambah
value added. “Daripada dinikmati
negara kompetitor seperti China, India
dan Uni Eropa kan lebih baik kita
yang nikmati,” tambahnya.
Untuk itu ke depannya, MS
Hidayat berkomitmen meluaskan
perkebunan kelapa sawit Indonesia
yang saat ini mencapai 8,1 juta hektar
di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan
Papua. Dan juga memberikan insentif
yang sesuai untuk pembangunan
pabrik di luar pulau Jawa.
Pemerintah mencanangkan lahan
untuk kelapa sawit di Indonesia pada
2020 bisa mencapai 9,1 juta hektar
dengan potensi produksi CPO hingga
42 juta ton.
Menperin meyakini bila
momentum ini dimamfaatkan pelaku
usaha menanamkan modal di sektor
industri, sedikitnya 60% produksi
CPO dijamin akan terserap industri
hilir, dan 40% sisanya dapat diekspor
ke pasar konvensional.
Setidaknya, tahun ini sebanyak
tujuh perusahaan di sektor minyak
sawit mentah melakukan investasi,
yakni Sinar Mas Group dengan
investasi Rp2,3 triliun, Musim Mas
Group Rp2 triliun, Wilmar Group

USD900 juta, Permata Hijau Group
Rp2 triliun, Domba Mas USD180
juta, PTPN III dan Ferrostal
Indonesia Rp3 triliun, dan PT VVF
yang menggelontorkan dana investasi
USD100 juta untuk tahap pertama.
Bahkan, perusahaan CPO
global seperti Unilever, Procter and
Gamble, dan Cargill dikabarkan siap
berinvestasi di sektor hilir kelapa sawit
nasional.“Kami sangat diuntungkan
dengan peraturan tersebut [PMK 128],
mudah-mudahan bila bergantinya
menteri di kemudian hari kebijakan
tersebut tidak berubah,” ujar Jhonny
V, Direktur PT Permata Hijau Group.
Menurutnya, dalam PMK ini
para pengusaha dan asosiasi merasa
diuntungkan. Secara ilustrasi, PMK
terdahulu, negara menerapkan BK
untuk CPO lebih rendah dari pada
hasil turunan CPO-nya.
“Dulu India membeli CPO dengan
harga pajak yang sama dengan turunan
CPO, dengan PMK yang baru saat ini
BK-nya sudah berbeda. “Jadi industri
hilir saat ini bisa hidup,” ungkapnya.
Menurutnya, daripada kita ekspor
bahan bakunya ke negara lain, kenapa
tidak kita saja yang mengolahnya. Kan
menambah value edit. “Sekali lagi kami
ucapkan terimakasih kepada Instansi
terkait yang betul-betul berpihak
kepada industri dalam negeri,”
sambungnya.
Donald Siahaan dari
Departement Research Division
Pusat Penelitian Kelapa Sawit
(PPKS), mengungkapkan industri
pengembangan berbasis minyak sawit
mentah sudah tidak strategis lagi
karena ada produk turunan minyak inti
sawit yang memiliki keuntungan yang
jauh lebih besar.
“Seperti bahan pembuatan cokelat
dan krim yang sering dikonsumsi
manusia, ternyata menggunakan
produk turunan minyak inti sawit,”
katanya. Sedangkan bungkil inti sawit
selama ini banyak diekspor ke Autralia
untuk pakan ternak dengan harga jual
Rp 700.
“Tapi kalau diintegrasikan ke
industri pakan ternak bisa jadi potensi
pasarnya bisa sangat menguntungkan,”
tambah Donald.
Gabungan Industri Minyak Nabati
Indonesia (GIMNI) memperkirakan
pada 2015 industri turunan minyak
sawit Indonesia akan meningkat
menjadi 60% dari 40% saat ini seiring

dengan semakin kondusifnya aturan
bea keluar minyak sawit dan produk
turunannya.
Direktur Eksekutif GIMNI
Sahat M. Sinaga mengatakan
ketidakmampuan industri hilir
minyak sawit mentah Indonesia untuk
berkembang karena PMK No. 223
tahun 2007 membuat BK CPO dan
produk turunannya sama besar.
Hal ini membuat para pengusaha
lebih tertarik mengekspor produk
minyak sawit dalam bentuk CPO
dibandingkan dengan produk hilir,
seperti fatty acid, oleokimia, dan
minyak goreng.
Menurut dia, GIMNI sudah
berjuang 4 tahun agar pemerintah
menijau kebijakan yang kurang
mendukung hilirisasi sawit itu.
Dengan keluarnya PMK 128 yang
berlaku 15 Oktober ini BK CPO dan
produk turunannya dibedakan antara
6% dan 7%.
Artinya, BK produk turunan
CPO lebih rendah antara 6%-7%
dibandingkan dengan CPO, sehingga
industri hilir CPO akan tumbuh dan
berkembang di Indonesia.
Sinaga meyakini dalam jangka
pendek (3 bulan setelah PMK 128
diberlakukan) utilisasi produk rafineri
industri hilir CPO akan meningkat
dari 40% menjadi 50%. Pada 2012,
utilisasi pabrik rafineri di Indonesia
yang berkapasitas terpasang19,8 juta
ton per tahun akan meningkat menjadi
65%.
“PMK baru ini [128] benarbenar memaksa pengusaha mengolah
CPO menjadi produk hilir karena
memberikan keuntungan yang lebih
besar. Bahan bakunya juga tersedia di
Indonesia,” tuturnya.
Dia memperkirakan pemilik
kebun asing yang selama ini lebih suka
menjual minyak sawit mentah (CPO)
dibandingkan mengolahnya di dalam
negeri akan berupaya untuk melobi
pemerintah untuk meninjau kembali
PMK 128 tersebut.
Selama ini, CPO Indonesia
mengalir ke Malaysia yang dijual
oleh perkebunan asing yang tidak
memiliki industri pengolahan ke lebih
hilir lagi. Di Malaysia, kata dia, CPO
Indonesia diolah lebih ke hilir dan
nilai tambahnya dinikmati Malaysia.
Dari sekitar 140 unit industri
rafineri yang beroperasi di Indonesia,
menurut dia, akan meningkatkan

kapasitas produksinya dengan
memodernisasi pabrik agar lebih
efisien. “Paling tidak kapasitas
produksi yang selama ini antara
400 ton-500 ton per hari, bakal
ditingkatkan menjadi 1.000 ton per
hari agar lebih efisien,” tuturnya.
Sementara itu, Jurubicara PT
Musim Mas Medan Julius mengatakan
aturan yang membuat BK industri hilir
CPO lebih rendah dibandingkan BK
CPO sudah lama ditunggu-tunggu
para pengusaha yang memiliki industri
pengolahan lebih hilir seperti minyak
goreng, fatty acid, oleokimia, dan
biodiesel.
“Kami memiliki kapasitas
pengolahan minyak goreng 2.500
ton per hari. Selama ini tidak bekerja
penuh karena produk yang dihasilkan
kurang mendapatkan dukungan dari
peraturan pemerintah. Musim Mas
sebagian menjual produknya dalam
bentuk CPO karena BK-nya dengan
industri hilir sama besar.”
Aturan baru ini [PMK 128] bakal
lebih menarik karena pemerintah juga
sudah mengeluarkan insentif berupa
pengurangan perpajakan kalau industri
dibangun di luar Jawa. “Persoalannya
adalah kesiapan infrastuktur harus
cepat ditangani pemerintah, sehingga
investor tertarik masuk ke indusri hilir
CPO,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Fadhil
Hasan, Direktur Eksekutif Gabungan
Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
(Gapki). Hilirisasi industri kelapa
sawit terus didorong oleh Kementerian
Perindustrian. Sayangnya, infrastruktur
rupanya masih menjadi kendala serius.
“Permasalahan yang menghambat
dan perlu segera diselesaikan adalah
infrastruktur pendukung industri
seperti pelabuhan, jalan, rel kereta api,
listrik, ketersediaan lahan dan masalah
perizinan,” tegas Menperin.
Bahkan, Fadhil berpendapat
penurunan bea keluar produk turunan
sawit belum akan mendorong hilirisasi
industri. Jika pemerintah hendak
mendorong pengembangan produk
hilir kelapa sawit, maka tidak perlu
untuk mengenakan bea keluar ekspor
produk turunan CPO seperti minyak
goreng dan produk turunan lainnya.
Hal yang pasti, seperti para
pengusaha di sektor hilir, Gapki juga
mendukung program hilirisasi industri
minyak nabati ini. (mi)
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Pemanis itu bernama

Tax holiday &
Tax allowance
Penantian dunia usaha terhadap insentif akhirnya terjawab,
setelah pemerintah menerbitkan fasilitas pajak berupa tax
allowance dan tax holiday. Alasan kebijakan ini adalah azas
manfaat bagi usaha penerimanya terhadap daya saing ekonomi
dan industri di Tanah Air.
Lima industri beroleh tax holiday
Logam dasar
1. Pengilangan minyak bumi dan atau
kimia dasar organik dari minyak
bumi dan gas alam
2. Permesinan
3. Peralatan telekomunikasi
4. Industri bidang sumber daya
terbarukan
Sepuluh kriteria industri beroleh tax
allowance
1. Pionir
2. Dibangun di daerah terpencil,
tertinggal, perbatasan atau yang
dianggap perlu
3. Melakukan penelitian,
pengembangan dan inovasi
4. Melakukan pembangunan
infrastruktur
5. Melakukan alih teknologi
6. Menjaga kelestarian lingkungan
hidup
7. Melakukan kemitraan dengan
usaha mikro, kecil dan menengah
8. Menggunakan barang modal dari
mesin dan peralatan dalam negeri
9. Menyerap banyak tenaga kerja.
10. Menggunakan bahan baku dan
atau komponen hasil produksi
dalam negeri
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P

emerintah menetapkan
lima bidang usaha industri
yang sifatnya pionir sebagai
penerima fasilitas pembebasan
pajak penghasilan (tax holiday) untuk
jangka waktu minimal 5 tahun. Syarat
lainnya, nilai investasi minimal Rp1
triliun. Ketentuan ini tertuang dalam
Peraturan Menteri Keuangan.
Adapun sebanyak 128 bidang
usaha tertentu di wilayah tertentu akan
mendapatkan fasilitas keringanan PPh
(tax allowance). Ketentuan ini tertuang
dalam revisi Peraturan Pemerintah
No.62/2008.
PP No.62/2008 merupakan
revisi pertama atas PP No.1/2007
tentang Fasilitas PPh untuk Kegiatan
Penanaman Modal di Bidang Usaha
Tertentu dan atau Wilayah Tertentu.
Menteri Keuangan Agus D. W.
Martowardojo menjelaskan kelima
bidang usaha yang berkesempatan
mendapatkan pembebasan PPh badan
atau tax holiday adalah industri logam
dasar, industri pengilangan minyak
bumi dan/atau kimia dasar organik
yang bersumber dari minyak bumi dan
gas alam, industri permesinan, industri
di bidang sumber daya terbarukan,
serta industri peralatan telekomunikasi.
“[Industri pionir] akan
memperoleh pembebasan pajak
penghasilan [PPh] badan mulai dari 5
tahun, sampai berapanya kami masih
buka. Jadi ada di kisaran 5 tahun.

Kalau dalam rancangannya antara 5
dan 10 tahun,” ujarnya dalam jumpa
pers, Senin, 15 Agustus 2011.
Fasilitas tax holiday berlaku surut
untuk kegiatan usaha yang sudah
berjalan setahun sebelum PMK
terbit, asalkan belum memperoleh
keuntungan atau komersil. “Jadi dari
kondisi sudah melakukan investasi,
tetapi belum mencapai komersil, satu
tahun sebelum PMK ini [terbit],
dimungkinkan untuk berpartisipasi,”
ujarnya menjelaskan.
Untuk mendapatkan tax holiday,
investor atau calon investor yang
memenuhi kriteria harus mengajukan
permohonan kepada Badan Koordiansi
Penanaman Modal (BKPM) dan atau
Kementerian Perindustrian untuk
dikaji kesesuaian antara kriteria dan
rencana investasinya.
Selanjutnya, BKPM dan
Kementerian Perindustri
mengusulkan calon penerima
fasilitas itu kepada Menteri
Keuangan untuk dikonsultasikan
secara bertahap, mulai dengan tim
verifikasi lintaskementerian, Menko
Perekonomian, dan terakhir dengan
Presiden.
Bagi industri atau perusahaan yang
memperoleh fasilitas pembebasan
pajak ini, dia tidak bisa menerima
fasilitas terkait dengan (revisi) PP
No.1/2007 atau PP No.62/2008.
“Kalau sudah memperoleh itu [tax

allowance], tidak bisa memperoleh
pembebasan pajak, dan sebaliknya,”
Menkeu menegaskan.
Terkait dengan tax allowance,
Kementetrian Perindustrian,
Kementerian Pertanian, Kementerian
Pehubungan, Kementerian Pekerjaan
Umum, dan Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
mengusulkan perluasan penerima
menjadi 215 bidang usaha.
Namun, dalam rapat final di bawah
koordiansi Menko Perekonomian
tersaring 128 bidang usaha yang
dianggap layak memperoleh
keringanan pajak. “Dari pada
lampiran (revisi PP No.62/2008) itu
kurang lebih ada 128 bidang usaha
yang sekarang ini akan memperoleh
kesempatan untuk mendapatkan
fasilitas (tax allowance) terkait dengan
PP No 1/2007 yang merupakan
perubahan kali ini,” tuturnya.
Sementara itu, Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian
Hatta Rajasa mengatakan kriteria
yang harus dipenuhi industri untuk
mndapatkan tax allowance. Pertama,
industri yang merupakan prioritas
tinggi dalam skala pemnbangunan
ekonomi nasional.
Kedua, nilai investasi minimal
Rp50 miliar dengan tenaga kerja
minimal 300 orang, atau minimal
Rp100 miliar dengan tenaga kerja
minimal 100 orang, kecuali ditetapkan
lain oleh masing-masing KBLI
(klasifikasi baku lapangan usaha)
dalam lampiran perubahan PP.
Ketiga, industri tersebut harus ada
justifikasi yang mendukung bidang
usaha yang diusulkan. Keempat,
industri harus memenuhi salah
satu dari 10 kriteria dari Perpres
No.28/2008 tentang tentang Tax
Allowance.
“Nah yang memenuhi salah satu
ini maka dia masuk dalam kriteria
wajib untuk bisa mengajukan untuk
mendapatkan fasilitas perpajakan
tersebut,” kata Hatta.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Bambang Brodjonegoro mengatakan
insentif perpajakan bagi industri
tertentu untuk meningkatkan daya
saing serta daya tarik investasi
Indonesia. Harus ada manfaatnya yaitu
harus bisa bersaing dengan negara lain.
Menurut Bambang, penerbitan
tax holiday ini bisa bersamaan dengan
revisi PP nomor 62/2008 tentang

fasilitas pajak penghasilan untuk
penanaman modal di bidang-bidang
usaha tertentu dan di daerah-daerah
tertentu atau tax allowance.
Dia menjelaskan sektor industri
lebih berpeluang mendapatkan insentif
dalam tax allowance dibandingkan
dengan tax holiday karena syarat
yang lebih mudah serta sektor yang
tercantum dari revisi tersebut lebih
banyak dan bervariasi.
Menurut Bambang, pemberian
tax holiday kepada industri benarbenar akan dilakukan secara selektif,
terutama bagi industri besar yang
mempunyai nilai investasi minimal
sebesar Rp100 miliar dan memberikan
nilai lebih dalam perekonomian
nasional.
“Tax holiday sifatnya sangat
selektif dan terbatas. Kalau tax
allowance terbatas juga, tidak semua,
tapi [cakupan industrinya] lebih luas,
kesempatan untuk mendapatkannya
lebih besar dan nilai investasinya pun
lebih kecil,” ujarnya. (Sabtu, 13 Agustus
2011)
Pembebasan atau peringanan pajak
merupakan pemanis bagi investor
asing agar menanamkan modalnya
di sektor riil. Dengan fasilitas ini,
pemerintah berupaya menangkap arus
modal asing agar menjadi investasi
langsung.
Keputusan pemerintah
meluncurkan kebijakan tax holiday
dan tax allowaance tampaknya
mendapatkan momentum di saat
kondisi perekonomian di Eropa dan
Amerika Serikat terpuruk.
Para calon investor yang
diperkirakan memindahkan dananya
ke pasar yang potensial, terutama di
negara-negara berkembang. Hal yang
tidak kalah penting adalah mendorong
investasi pemodal yang melakukan
hal khusus, dengan memberikan tax
holiday yang lebih besar bagi yang
membangun lebih banyak infrastruktur
di daerah terpencil atau belum
berkembang.
Adapun tax allowance atau
keringanan pajak juga perlu diperluas
agar makin banyak pemilik dana atau
modal berbondong-bondong datang.
Menperin M.S. Hidayat
mengungkapkan beberapa investasi
yang akan mendapatkan keringanan
pajak, di antara penanaman modal PT
Nestle Indonesia di wilayah industri
Surya Cipta, Karawang, Jawa Barat,

dan industri manufaktur hilir kelapa
sawit.
Pemberian fasilitas keringanan
pajak merupakan lompatan besar
pemerintah. Pasalnya, selama ini
pemerintah dinilai pelit memberikan
keringanan pajak. Perubahan mindset
atau pandangan ini bermula dari
pemikiran dari sisi pemerintah bahwa
pemberlakuan tax holiday dan tax
allowance tidak serta merta menggerus
potensi penerimaan pajak dari
industri. Karena diharapkan dengan
pemberlakuan kebijakan tersebut,
akan ada multiplier effect nya bagi
peningkatan pertumbuhan ekonomi
negara.
Pemberlakuan tax holiday akan
mendorong berkembangnya sektor
industri sehingga akan menambah
lapangan pekerjaan. Jadi kebijakan
tersebut bisa meningkatkan
pertumbuhan ekonomi secara luas
yang otomatis bakal menambah
penerimaan pajak.
Industri akan bergairah, sehingga
otomatis lapangan kerja akan
bertambah dan angka pengangguran
berkurang. Inilah yang disebut dengan
multiplier effect.
Kebijakan keringanan pajak yang
berorientasi pada pertumbuhan (pro
growth), pembukaan lapangan kerja
lebih luas (pro jobs), dan penurunan
angka kemiskinan (pro poor) sejatinya
sudah sejalan dengan visi dan misi
pemerintahan Kabinet Indonesia
Bersatu II.
BKPM pun optimistis target
investasi Rp280 triliun tahun ini akan
tercapai, dan yakin prospek investasi
tahun depan akan makin baik.
Mengingat masa pemberlakuan
penangguhan perpajakan yang
terbatas, para investor tampaknya
perlu memanfaatkan peluang emas ini
dengan sebaik-baiknya. (mi)
Catatan saja, pemerintah pernah
beberapa kali menjanjikan penerbitan
beleid ini, tapi selalu tertunda.
Awalnya, Menkeu pernah menjanjikan
beleid ini akan terbit pada Februari
2011. Lalu, Kepala BKPM Gita
Wirjawan juga pernah mengatakan
beleid yang memuat aturan pemberian
insentif bagi investor ini akan keluar
pada pertangahan April. Pada Juni,
Menkeu kembali berjanji akan segera
menerbitkan aturan ini, tapi ternyata
hingga saat ini belum terealisasi.
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RESTRUKTURISASI
INDUSTRI NASIONAL
Pemerintah mencanangkan pencapaian swasembada
gula pada 2014, dengan target produksi 27 juta ton.
Untuk mendukung pencapaian ini, Kemenperin kembali
meluncurkan program restrukturisasi mesin industri
dengan dana stimulan sebesar Rp273 miliar.

S

trategi pencapaian target
tersebut dilakukan dalam tiga
tahapan. Pertama, strategi
jangka pendek sampai dengan
2009. Dalam tahapan ini swasembada
mencakup pemenuhan konsumsi
langsung rumah tangga, sedangkan
kebutuhan gula untuk industri
sepenuhnya dipasok dari gula impor.
Kedua, strategi jangka menengah
(2010 – 2014), di mana produksi gula
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dalam negeri sudah dapat konsumsi
gula dalam negeri, baik untuk
konsumsi langsung rumah tangga,
industri, dan sekaligus dapat menutup
neraca perdagangan gula nasional.
Ketiga, strategu jangka panjang
(2015 – 2025), difokuskan pada
modernisasi industri berbasis tebu
melalui pengembangan produk
pendamping gula tebu (PPGT) yang
memiliki nilai tambah.

Pencapaian swasebada gula harus
melibatkan banyak institusi, mengingat
banyaknya aspek yang harus ditangani
secara komprehensif, mulai dari input
industri (onfarm), industri pengolahan
(off-farm), hingga kebijakan
penunjangnya.
Di sektor off farm, pabrikan gula
nasional masih menghadapi persoalan
produktivitas yang relatif rendah, di
antaranya karena tingkat efisiensi

pabrik (overall recovery) masih jauh
di bawah standar, biaya produksi
masih relatif tinggi, dan rendahnya
tingkat otomatisasi pabrik yang
mempengaruhi efisiensi dan daya saing
usaha.
Di samping itu, kualitas gula yang
dihasilkan relatif rendah ( ICUMSA
> 150), dan belum berkembangnya
diversifikasi produk berbasis tebu
untuk meningkatkan daya saing
industri gula.
Keberadaan lembaga penunjang
juga belum optimal memberi
dukungan, mulai dari lembaga riset,
dan perbankan. Kebijakan fiskal
(tarif bea masuk, pajak, retribusi serta
berbagai pungutan) belum sepenuhnya
mendukung pengembangan industri
gula.
Gula merupakan komoditas
strategis, pengusahaannya berasal dari
on-farm sampai off-farm yang bersifat
multidimensi menyangkut teknis,
sosial, ekonomi dan politis.
Indonesia sebagai salah satu negara
produsen gula sampai dengan tahun
2010 mempunyai 61 PG berbahan
baku tebu dengan total kapasitas
225.018 TCD didukung areal seluas
418.259 Ha, dan 8 PG Rafinasi
dengan total kapasitas 3,2 juta ton
GKR/Tahun.
Untuk mengatasi salah satu
permasalah di sektor off-farm,
Kementerian Perindustrian telah
meluncurkan program revitalisasi
pabrik gula.
Tahun ini merupakan tahun
ketiga program restrukturisasi mesin
industri gula, setelah pada tahun lalu
anggaran yang disediakan senilai Rp
24,14 miliar cukup laris manis terserap
kalangan industri.
Pada 2009, Kementerian
Perindustrian juga mengalokasikan
dana resktrukturisasi mesin industri
gula sebesar Rp 50 miliar, namun yang
terserap tidak lebih dari separuhnya
yaitu hanya Rp 24,83 miliar yang
digunakan oleh 30 pabrik.
Seperti di tahun pertama, serapan
terhadap anggaran tahun ini yang
cukup besar tampaknya tidak semulus
tahun lalu. Anggaran dana stimulus
senilai Rp273 miliar itu diproyeksikan
oleh Kementerian Perindustrian hanya
akan terserap Rp120 miliar.
Mempertimbangkan kondisi yang
demikian, pemerintah akan mengubah
mekanisme pemberian anggaran

stimulus pabrik gula lantaran tidak
terserap. Rencananya, dana tersebut
akan dikucurkan sebagai bantuan
langsung untuk membeli peralatan.
“Nantinya anggaran stimulus
tersebut akan diberikan sebagai
bantuan langsung untuk membeli
peralatan pabrik gula,” kata Menteri
Perindustrian MS Hidayat di Jakarta.
(20 Juli 2011)
Pemberian stimulus itu
diberikan tidak hanya untuk off-farm
(pembangunan dan revitalisasi PG),
tetapi juga on-farm (perluasan areal
dan peningkatan produktivitas). Impor
mesin dan peralatan diperbolehkan
selama belum dapat diproduksi
di dalam negeri. Kalaupun sudah
diproduksi di dalam negeri, jumlahnya
belum mencukupi.
Stimulus itu rencananya akan
dilanjutkan pada 2012-2014 untuk
mempercepat proses revitalisasi pabrik
gula.
Tahun ini, Kementerian
Perindustrian tengah menggelar
audit teknologi terhadap 10 pabrik
gula, sedangkan Badan Pengkajian
Penerapan Teknologi (BPPT)
mendapat tugas audit terhadap
delapan pabrik.
“Sehingga revitalisasi berlangsung
efisien. Sisanya 34 pabrik gula juga
akan diaudit,” kata Menperin.
Program swasembada gula
diperkirakan membutukan investasi
sebesar Rp25,5 trilun, di mana Rp8,5
trilun untuk revitalisasi industri gula di
lingkungan Badan Usaha Milik negara
(BUMN), dan Rp17 trilun untuk
pembangunan pabrik gula (PG) baru
yang akan di lingkungan swasta.
Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat mengatakan hingga akhir
tahun lalu ada sekitar 35 perusahaan
swasta yang mengajukan usulan untuk
melakukan investasi pembangunan
pabrik gula.
Namun, mereka belum bisa
merealisasikan investasinya karena
belum ada kepastian lahan. Untuk
mengatasi hal itu, Badan Pertanahan
nasonal (BPN) diminta segera
merealisasikan lahan untuk swasebada
gula yang telah disepakati seluas
300.000-350.000 hektare.
Apalagi mengingat kebutuhan
gula nasional terus meningkat dan
pada tahun 2014 diperkirakan sebesar
5,7 juta ton, terdiri dari 2,96 juta ton
untuk konsumsi langsung masyarakat

dan 2,74 juta ton untuk keperluan
industri.
Produksi gula tahun 2014
diproyeksikan sebesar 5,7 juta ton
apabila kebutuhan lahan untuk
pembangunan PG baru dan revitalisasi
PG milik BUMN dilaksanakan sesuai
dengan rencana.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengingatkan program restrukturisasi
pengembangan industri nasional
makin penting guna mengantisipasi
ancaman krisis global menyusul utang
yang melanda negara-negara Eropa.
Program tersebut berguna untuk
meningkatkan daya saing produk
nasional. Langkah antisipasi juga
diupayakan dengan diversifikasi ekspor
di luar pasar AS dan Eropa.
Restrukturisasi manufaktur yang
dapat dilakukan adalah melalui
pembelian mesin baru untuk
meningkatkan kualitas dan kuantitas
produksi.
Beberapa cara yang telah dilakukan
pemerintah adalah melalui pemberian
bantuan restrukturisasi mesin kepada
kalangan industri.” Setiap tahun
jumlahnya kita tingkatkan. Tahun
2009 yang hanya Rp1,6 triliun, kami
naikkan menjadi Rp2,3 triliun pada
tahun 2012 mendatang,” ujar MS
Hidayat.
Meski begitu, kata dia, restrukturisasi
mesin industri perlu bantuan investor
mengingat harga mesin industri cukup
mahal. Saat ini,pemerintah sedang
berupaya melakukan pendekatan
investasi dengan Taiwan untuk
berinvestasi pada bidang industri
mesin di Indonesia.
Pemerintah memilih Taiwan,
lantaran negara tersebut terbukti
cukup tangguh dalam menghadirkan
mesin industri. ”Bila kerja sama ini
terlaksana, kami berharap langkah
ini bisa meminimalisir bahkan
menghilangkan kebergantungan
impor barang modal dari negara lain,”
katanya.
Sejauh ini pemenuhan kebutuhan
mesin industri dalam negeri masih
bergantung pada China dan India.
Taiwan sendiri, investor terbesar
kelima di Indonesia. Nilai perdagangan
antara Indonesia dan Taiwan selama
periode Januari- Agustus 2011
mencapai USD8,3 miliar dengan
pertumbuhan 24% per tahun. (mi)
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Potensi Besar
Hilirisasi Kakao
Indonesia adalah produsen kakao terbesar ketiga di dunia,
setelah Pantai Gading dan Ghana, dengan total produksi
biji cokelat mencapai 600.000 ton. Hilirisasi industri
kakao yang digalakkan Kemenperin adalah langkah tepat
untuk menciptakan nilai tambah lebih besar.

S

elama ini, biji kakao hasil
panenan petani langsung
diekspor, sehingga pendapatan
yang diperoleh masyarakat
di dalam negeri sangat tipis. Selain
itu, harganya relatif rendah dan
rentan fluktuasi sebagaimana produk
pertanian yang lain.
Memang selama ini ada beberapa
kebijakan yang kurang mendukung
upaya pengembangan industri
hilir kakao dalam negeri sehingga
industri hilir kakao nasional kurang
berkembang, antara lain adanya
kebijakan pengenaan pajak produk
primer dengan diberlakukannya
Undang-Undang No. 18 Tahun 2000
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tentang PPN atas komoditi primer.
Pengenaan PPN sebesar 10%
mengakibatkan beralihnya biji kakao
yang tadinya diolah di dalam negeri
menjadi diekspor dalam bentuk
biji, sehingga industri pengolahan
kakao tidak memperoleh bahan baku
yang cukup. Akibatnya, beberapa
perusahaan pengolahan biji kakao
tidak dapat beroperasi.
Ini adalah sebuah ironi. Seperti
pepatah “Tikus mati di lumbung padi”.
Industri pengolahan biji cokelat justru
sekarat di negara penghasil kakao
terebesar dunia.
Industri hilir pengolahan kakao
nasional sesungguh memiliki

potensi yang sangat besar untuk
dikembangkan mengingat ketersediaan
bahan baku biji kakao yang cukup
melimpah di dalam negeri.
Dalam rangka menumbuhkan
kembali industri pengolahan kakao
maka pada tahun 2007 pemerintah
mencabut kebijakan pengenaan PPN
melalui PP No. 7 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah No. 12 Tahun 2001
Tentang Impor dan atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu Yang
Bersifat Strategis Yang Dibebaskan
Dari Pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai.
Namun kebijakan ini belum serta
merta menghidupkan industri yang
sudah terlanjur tidak beroperasi.
Pemerintah kemudian melakukan
upaya peningkatan produksi biji kakao
melalui Program Gerakan Nasional
Kakao sejak tahun 2009.
Upaya lain yang dilakukan
pemerintah adalah melakukan
kebijakan pengenaan Bea Keluar Biji
Kakao pada bulan April 2010 melalui
PMK No. 67/PMK.011/2010 tentang
Penetapan Bea Keluar Kakao.
“Adanya pungutan keluar (Bea
Keluar Kakao), supaya mereka
[pedagang/eksportir] membuat
industri di dalam negeri, agar kuat
industrinya,” kata Menperin M.S.
Hidayat saat ditemui di kantornya,
Jl. Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa
(13/2/2010).
Penerapan BK kakao merupakan

cara untuk memajukan industri hilir
kakao Indonesia, sehingga produksi
kakao Indonesia tidak lagi banyak
diekspor keluar negeri yang justru nilai
tambahnya banyak dinikmati oleh
negara lain.
“Industri itu tulang punggung,
bukan perdagangan,” tegas Hidayat.
Ketua Umum Asosiasi Industri
Kakao Indonesia (AIKI) Piter
Jasmin sebelumnya mengatakan
sektor industri kakao dalam negeri
mendukung penerapan BK kakao
karena akan mendorong industri
perkakaon Indonesia.
Rangkaian kebijakan tersebut
diambil pemerintah dalam rangka
menghidupkan kembali industri
pengolahan kakao dalam negeri.
Pengembangan industri hilir kakao
nasional yang kini sedang digalakkan
pemerintah c.q. Kementerian
Perindustrian diharapkan mampu
meningkatkan perolehan nilai
tambah di dalam negeri yang pada
gilirannya akan mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi di daerah,
meningkatkan penyediaan lapangan
kerja dan mendongkrak perolehan
devisa dari kegiatan ekspor produk
olahan biji kakao.
Keberhasilan kebijakan ini juga
terlihat dari data ekspor biji kakao
yang menurun pada tahun 2010
dibandingkan dengan tahun 2009.
Ekspor biji kakao sampai dengan
bulan Mei 2011 mencapai 97.265
ton, atau turun dibandingkan
dengan ekspor Jan-Mei 2010 sebesar
158.855 ton. Sedangkan ekspor kakao
olahannya meningkat pada periode
Jan-Mei 2011 sebesar 55.651 ton
dibandingkan Jan-Mei 2010 sebesar
35.508 ton.
Pada tahun 2011 beberapa industri
yang semula mati suri bangkit kembali
dan beberapa perusahaan melakukan
perluasan. Namun peningkatan
kapasitas tersebut belum signifikan
pada tahun ini karena perlu waktu
untuk menjalankan kembali industri
yang sudah berhenti beberapa tahun
dan untuk industri yang ekspansi,
pemesanan mesin dan peralatannya
memakan waktu minimal satu tahun.
Di samping itu, ada beberapa

perusahaan yang melakukan
perluasan, di antaranya PT General
Food Industry, PT Bumitangerang
Mesindotama, PT Cocoa Ventures
Indonesia, PT Teja Sekawan, PT
Kakao Mas Gemilang, PT Gandum
Mas Kencana, PT Freyabadi Indotama
dan PT Sekawan Karsa Mulia.
Jumlah kapasitas produksi dari lima
perusahaan tersebut meningkat dari
dari 188.875 ton menjadi 281.950 ton.
(lihat tabel)
Pada tahun 2011 ini, terdapat
investasi baru yaitu PT Asia Cocoa
Indonesia, yang merupakan perluasan
dari perusahaan pengolahan cokelat
Guan Chong Cocoa Manufacturer
Sdn, Bhd di Malaysia dengan kapasitas
produksi mencapai 60.000 ton per
tahun yang akan ditingkatkan menjadi
120.000 ton/tahun pada bulan Maret
2012 dengan investasi sekitar US$ 24
juta.
Pembangunan pabrik baru oleh PT
Nestle Indonesia salah satu industri
pengguna produk kakao (makanan
bayi cerelac, bubuk milo dan susu bubuk
dancow) dengan kapasitas produksi
mencapai 65.000 ton/tahun dengan
total investasi Rp4,8 Triliun.
Selain itu berminatnya ADM
Cocoa untuk melakukan investasi dan
telah menyampaikan surat kepada
Menteri Keuangan pada tanggal 22
Agustus 2011 untuk menanyakan
fasilitas/insentif yang dapat diberikan

oleh pemerintah Indonesia.
Rencana PT Cargill Indonesia
akan membangun pabrik pengolahan
kakao di Sulawesi Selatan dengan
investasi sebesar Rp1 triliun mulai Juni
2012, dan selesai Juni 2013 dengan
memproduksi 70- 80 jenis produk
kakao olahan kualitas tinggi.
Dengan masuknya para investor
dan mulai berjalannya beberapa pabrik
yang melakukan ekspansi diperkirakan
kapasitas produksi pada tahun 2012
meningkat lagi dari 280.000 ton/tahun
menjadi 400.000 ton per tahun. (mi)

Perkembangan ekspor kakao dan kakao olahan
2009

Deskripsi
Biji Kakao
Kakao Olahan
Cokelat

Berat
(mt)

2010

Nilai (juta
US$)

Berat
(mt)

Berat
(mt)

Nilai (juta
US $)

(Jan-Mei 2011)
Berat
(mt)

Nilai(juta US $)

439.305

1.087 432.427

1.191

158.855

448,3

97.265

289,4

82.540

296 103.055

406

35.508

142

55.651

216,4

35

4.084,80

12,2

5.047

16

7.993

22

11.765

Perkembangan kapasitas pabrik kakao
No

(Jan-Mei 2010)

Nilai(juta
US $)

Perusahaan

Lokasi

Kapasitas terpasang
Awal(ton)

Menjadi (ton)

Penambahan
(ton)

1

PT. General Food Industry

Bandung

80.000

100.000

20.000

2

PT. Bumitangerang Mesindotama

Tangerang

48.000

96.000

48.000

3

PT. Cocoa Ventures Indonesia

Medan

7.000

14.000

7.000

4

PT. Teja Sekawan

Surabaya

15.000

24.500

9.500

5

PT. Kakao Mas Gemilang

Tangerang

375

450

75

6

PT. Gandum Mas Kencana

Tangerang

10.000

15.000

5.000

7

PT. Freyabadi Indotama

Karawang

22.500

25.000

2.500

8

PT. Sekawan Karsa Mulia

Jakarta

6.000

7.000

1.000

188.875

281.950

93.075

Total
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Kawasan Baru

Menjawab
Pertumbuhan
Industri
Seiring dengan perkembangan sektor manufaktur yang
pesat, pemerintah terus mendorong pengembangan
kawasan industri baru. Namun, untuk menjamin
perkembangan sektor industri yang kuat, pemerintah
menerapkan sejumlah syarat.

P

royeksi kebutuhan terhadap
kawasan industri yang makin
besar disampaikan oleh
Hendra Lesmana, Ketua
Umum Himpunan Kawasan Industri
(HKI) Indonesia. Dia yakin pada
tahun depan permintaan kawasan
industri akan tinggi dengan masuknya
banyak investor asing yang akan
mendirikan pabriknya.
“Kami yakin tahun depan
Indonesia kebanjiran investor yang
akan masuk mendirikan pabrik baru
atau ekspansi. Investor yang masuk
26
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masih didominasi oleh permintaan
dari Korea dan Jepang,” kata Hendra
di Jakarta, Rabu (28 September 2011).
Selain permintaan dari investor
asing, permintaan lahan industri dari
pemodal dalam negeri juga tidak kalah
tinggi karena kebutuhan mendirikan
industri pendukungnya.
Permintaan kawasan industri
masih didominasi oleh industri yang
bergerak di bidang otomotif dan
elektronik. Menurut dia, lokasi yang
menjadi primadona permintaan
kawasan industri adalah di Jawa Barat

mengingat infrastruktur di daerah
tersebut cukup lengkap.
Anton Sitorus, Kepala Riset Jones
Lang LaSalle Indonesia, mengatakan
pemintaan lahan di kawasan industri
hingga akhir tahun ini diperkirakan
naik dua kali lipat atau 100% dari
tahun lalu. Permintaan ini juga sama
seperti pada 2010 lalu.
Hal tersebut, kata Anton, karena
kondisi makroekonomi Tanah Air
yang dipandang oleh beberapa investor
asing mengalami pertumbuhan yang
pesat sehingga banyak dari investor
tersebut yang mendirikan pabrik baru
atau ekspansi membuka cabang pabrik.
“Tetapi, untuk 2012 kami
perkirakan pertumbuhannya akan
mengalami sedikit penurunan dari
pertumbuhan pada tahun 2011,” kata
Anton.
Untuk menjawab kebutuhan
industri di Jawa Barat, setidaknya
pemerintah berencana membangun
kawasan baru di Karawang dan
Purwakarta, Jawa Barat. Pembangunan
kawasan industri itu membutuhkan
dana minimal Rp 4 triliun.
Menurut Menteri Perindustrian
MS Hidayat, sejumlah investor mulai
kesulitan mendapatkan lahan untuk
membangun industrinya. Salah satunya
adalah kumpulan investor dari Taiwan
yang mencari lahan seluas 750 hektare
(ha).
Investor dari Taiwan rencananya
akan membangun sejumlah industri
di Indonesia seperti industri mesin,
tekstil dan petrokimia. Tidak hanya
Taiwan, sejumlah investor juga tengah
mencari lahan untuk membangun
industri seperti dari China dan Jepang.
Untuk mengatasi kesulitan lahan,
pemerintah akan membangun kawasan
industri baru di Karawang, mengingat
kawasan industri yang sudah ada di
Karawang, Bekasi, dan Cibitung relatif
penuh. Jika pun ada harganya sudah
melambung.
Pemerintah saat ini tengah
memusatkan industri otomotif
dan elektronik di kawasan industri
Karawang dan Cibitung. Untuk
mendukung kawasan industri yang
ada, pemerintah juga berencana
membangun pelabuhan baru di

Cilamaya, Jawa Barat.
Meskipun sudah ada Dry Port
Cikarang tapi belum mencukupi.
Pasalnya, kargo dan peti kemas dari
Dry Port masih dibawa ke pelabuhan
Tanjung Priok yang kapasitasnya
sudah penuh.
Selain di Karawang, menurut
Direktur Jenderal Pengembangan
Pewilayahan Industri Kementerian
Perindustrian Dedi Mulyadi, kawasan
industri baru juga akan dibangun di
Purwakarta.
“Masih ada lahan seluas 5.000
ha hingga 8.000 ha di Karawang
dan Purwakarta yang bisa dijadikan
kawasan industri,” kata Dedi di Jakarta,
Selasa. (1 November 2011)
Pembangunan kawasan
industri perlu dana investasi untuk
membeli tanah dan membangun
infrastrukturnya. Untuk pengadaan
lahan 5.000 ha saja dibutuhkan dana
sekitar Rp 4 triliun. Pembangunan
kawasan ini akan dilakukan bertahap
mulai tahun depan.
Sebagai gambaran, lahan seluas
2.000 ha di kawasan industri
Jababeka bisa menampung 1.500
pengusaha. Hitung punya hitung,
lahan di Karawang dan Purwakarta
bisa menampung 3.000 hingga 6.000
pengusaha.
Di Indonesia ada sebanyak 64
kawasan industri yang beroperasi.
Namun yang menjadi favorit investor
adalah kawasan industri di sekitar
Bekasi dan Karawang. Sepanjang
Januari- Oktober 2011, penjualan
lahan di kawasan industri sekitar
Karawang, Bekasi dan Serang sudah
mencapai 1.000 ha. Angka itu naik
hampir dua kali lipat dari realisasi
periode yang sama tahun lalu yang
sebanyak 520 ha.
Harga tanah di kawasan industri
Bekasi sekitar Rp 1 juta hingga Rp
1,5 juta per meter persegi. Sedangkan
di Karawang harganya sekitar Rp
700.000 hingga Rp 1 juta per meter
persegi.
Hingga saat ini, hampir sebagian
besar investasi baru masih terpusat
di Karawang, Bekasi, Purwakarta,
dan Serang. Namun, porsinya makin
menipis untuk dihuni seperti di

Karawang dan Bekasi yang tinggal
menyisakan lahan sekitar 5.000—
8.000 ha. “Itu sekitar 20% dari jumlah
lahan yang ada,” ujar Dedi.
Setidaknya terdapat 20.000
ha lahan di Pulau Jawa yang bisa
dikembangkan menjadi kawasan
industri. Namun, pengembangannya
terkendala daya dukung wilayah
terutama air bersih. “Nanti Jawa
khusus industri yang tidak pakai air
dan berteknologi tinggi,” ungkapnya.
Dirjen Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi Kementerian
Perindustrian Budi Darmadi
menyebutkan Pulau Jawa masih
menjadi andalan pengembangan
industri utama. Untuk industri
telematika, Indonesia masih
mengandalkan Jakarta, Bandung, dan
Surabaya sebagai lokasi utama.
Sementara itu Lamongan
dan Surabaya menjadi sentra
pengembangan industri utama
perkapalan. Lalu, sektor tekstil akan
terpusat di Majalengka, sedangkan
sekktor industri pertahanan di wilayah
Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Sektor industri makanan minuman
akan dikembangkan terpusat di Bogor,
Bekasi, Pasuruan, Malang, Gerbang
Kertasura, dan kawasan Jawa Tengah
lainnya. Sementara itu, sektor minyak
dan gas mengandalkan Gresik, Cepu,
dan Jawa Barat sebagai pusat kawasan
industri.
“Kalau besi baja masih di Kulon
Progo,” ujar Budi Darmadi.
Dia menilai pengembangan
kawasan industri di luar Karawang,
Bekasi, dan Serang masih terkendala
beberapa masalah, seperti infrastruktur,
regulasi perpajakan yang kurang ramah
iklim investasi, dan soal energi.
Misalnya, kebijakan insentif
pajak, perbaikan infrastruktur, dan
pengkajian biaya bahan baku kemasan
untuk sektor makanan minuman. Hal
tersebut harus terselesaikan karena
hingga 2014 terdapat 787 kegiatan
investasi mencapai Rp 800 triliun di
kawasan industri tersebut.
Pulau Jawa memang menjadi
tempat favorit pembangunan kawasan
industri. Meski begitu, pemerintah
tetap berupaya untuk mendorong

pembangunan kawasan di luar pulau
Jawa agar di lirik oleh investor.
Sementara itu kawasan industri
luar Pulau Jawa diarahkan pada
pengembangan wilayah berbasis
sumber daya alam. Seperti, kawasan
industri kelapa sawit di Sei Mangke
yang berlokasi sekitar 25 kilometer
(km) dari pelabuhan di Sumatera
Utara. Selain itu, Tayan pengembangan
alumina, dan Batu Licin pengolahan
besi baja.
Setidaknya Kementerian
Perindustrian mensyaratkan beberapa
hal untuk pengembangan kawasan
industri baru, di antaranya diwajibkan
membangun pusat mutu, pelatihan,
pusat inovasi, pusat penelitian
dan pengembangan kawasan, dan
pengembangan bisnis.
Hal itu sebagai upaya agar kawasan
industri di luar Pulau Jawa juga dilirik
oleh investor layaknya penggunaan
kawasan industri di Pulau Jawa.
Masalah infrastruktur dan tenaga
kerja menjadi penyebab belum larisnya
penggunaan kawasan industri di luar
Pulau Jawa.
“Sehingga kami punya konsep
kembangkan kawasan industri minimal
harus ada dua hal yaitu pusat inovasi
dan sekolah untuk pelatihan tenaga
kerja,” kata Dirjen Dedi Mulyadi,
Selasa (15 November 2011).
Konsep itu telah dirintis di
kawasan industri Palu, Sulawesi
Tengah, yang mendirikan pusat
pelatihan untuk mengantisipasi
kekurangan tenaga kerja. Mengenai
infrastruktur, para pengusaha
kawasan industri masih belum
mengusahakannya dengan baik.
Namun Kemenperin
mengupayakan pada Kementerian
Keuangan agar pembiayaan
infrastruktur di luar Jawa dianggarkan
melalui APBN. Apalagi, lahan untuk
kawasan industri di luar Jawa masih
luas, terutama di Palu, Medan, Padang,
Dumai, Makassar, dan Lampung.
Meski masih banyak kendala,
namun Hendra Lesmana yakin
kawasan industri tahun depan
diperkirakan tumbuh 5%-10%.
Memang sebagian besar masih
terkonsentasi di Pulau Jawa. (mi)
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Penaikan cukai untuk
tekan konsumsi rokok
Pemerintah kembali menaikkan tarif
cukai rokok antara 8,3%--51,1% per 1
Januari 2012, setelah PMK No. 167
Tahun 2011 tentang tarif cukai rokok
ditandatangi Menteri Keuangan Agus
Martowardojo pada 9 November 2011.

M

enurut dia, penentuan
besaran kenaikan cukai
rokok sudah selaras
dengan roadmap dan
telah mempertimbangkan kepentingan
semua pihak, termasuk industri besar
dan pengusaha kecil, serta kesehatan.
“Kemudian mohon untuk semua
pihak dapat memahami karena
penyesuaian itu mempertimbangkan
usaha kecil dan usaha yang
nonkecil. Kami mengharapkan
semua memahami bahwa kesehatan
masyarakat itu harus dilindungi
dan ini memerlukan komitmen dari
semua pihak,” ujarnya di kantornya
Jl Wahidin Raya, Jakarta, Jumat
(25/11/2011).
Kenaikan cukai rokok didasarkan
pada kategorisasi sigarat kretek mesin
(SKM), sigaret kretek tangan (SKT),
dan rokok putih dengan bervariasi
antara 8,3%-51,1% atau rata-rata 16%.
PMK tersebut juga menekankan
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pembatasan produksi, yakni
jumlah produksi rokok buatan
tangan golongan II dan III, serta
menyederhanakan jumlah golongan
produksi rokok menjadi 15 golongan.
Dalam PMK itu, produksi sigaret
kretek tangan (SKT)/sigaret putih
tangan (SPT) golongan II dibatasi
antara 300 juta-2 miliar batang dari
sebelumnya 400 juta-2 miliar batang.
Sedangkan golongan III maksimal 300
juta batang dari sebelumnya 400 juta
batang.
Meski jumlah produksi dibatasi,
namun penaikan tarif cukai
diperkirakan tetap menambah
penerimaan pada APBN 2012
dibandingkan dengan APBN 2011.
Berdasarkan data statistik
kementerian perindustrian, produksi
rokok tahun 2009 mencapai 245 miliar
atau lebih tinggi dari tahun 2008 yang
mencapai 240 miliar atau jauh lebih
tinggi dibandingkan tahun 2007 yang

hanya sebesar 225 miliar batang.
Ketua Umum Gabungan
Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia
(Gappri) Ismanu Soemiran
mengatakan sektor industri rokok
karena menyumbang sangat besar
ke kas negara, bahkan industri ini
mengalahkan sektor pertambangan.
“Kalau Freeport itu sekitar Rp
20 triliun, industri rokok cuma dari
cukai saja sampai Rp 70 triliun.
Padahal Freeport dampaknya luar
biasa terhadap lingkungan. Kalau kita
industri rokok itu dampak ekonominya
besar dari hulu ke hilir mulai dari
petani, pabrikan, sampai ke pedagang
asongan,” tegasnya.
Penerimaan cukai rokok 2010
mencapai Rp 65,5 triliun atau
110,53% dari target Rp 59,26 triliun.
Pada 2011, target penerimaan cukai
sebesar Rp 62,7 triliun, jumlah tersebut
meningkat dibandingkan target awal
yang sebesar Rp 60,71 triliun.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan Bambang
Brodjonegoro mengatakan tarif cukai
rokok jenis sigaret putih mesin (SPM)
bakal didekatkan dengan sigaret kretek
mesin (SKM) di 2012.
Kemudian tarif cukai sigaret kretek
tangan (SKT) bakal dipertahankan
jaraknya dengan sigaret kretek mesin
(SKM).

“Strata atau batasan HJE (harga
jual eceran) untuk penetapan tarif
cukai menjadi dalam 12 strata tarif
lebih cepat dari roadmap 2013
yang sebanyak 13 strata tarif,” jelas
Bambang dalam rapat dengan Komisi
XI DPR di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Senin (12/9/2011).
Kebijakan tarif ini memang inelastis dengan produksi. Karena
yang diharapkan, kenaikan tarif
cukai untuk menurunkan produksi.
Namun produksi tetap naik, sehingga
pemerintah menaikkan lagi tarif
cukainya sehingga produksi menurun.
Pemerintah tahun depan juga akan
melakukan kebijakan untuk mencegah
maraknya pertumbuhan perusahaan
rokok terafiliasi. Caranya, dengan
membatasi produksi untuk sigaret
kretek tangan (SKT) golongan 3,
menjadi kurang dari 300 juta batang
per tahun.
Lalu untuk mencegah beredarnya
cukai dan rokok ilegal, merek dan
cukai palsu maka akan dilakukan law
enforcement (penegakkan hukum)
oleh Ditjen Bea Cukai

Optimalisasi Cukai

Berbeda dengan Bambang, anggota
DPR mengusulkan penerimaan cukai
rokok dioptimalisasi hingga mencapai
Rp 100 triliun, bukan lagi hanya
Rp75 triliun. Caranya produksi rokok
dinaikkan, dan kalau perlu Indonesia
melakukan ekspor rokok.
“Karena WTO sudah katakan
pelarangan ekspor kretek ke Amerika
Serikat bersifat diskriminatif,” kata
anggota Komisi XI DPR Nusron
Wahid dalam rapat dengar pendapat
bersama Ditjen Pajak dan Ditjen Bea
Cukai di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Senin (12/9/2011).
Dengan keputusan pemerintah
AS dinilai diskriminatif, menurut
dia, maka Indonesia seharusnya juga
menolak impor. Hal tersebut dilakukan
demi menyeimbangkan ekspor rokok
Indonesia yang ditolak di AS.
“Untuk transformasi petani
tembakau di Sumenep yang pindah
ke jagung atau kacang, saya yakin
50 tahun tidak akan selesai. Kalau
itu diberlakukan, apa industri selain

rokok. Ini akan menjadi kemiskinan
struktural dan sistemik kalau itu
diberlakukan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut,
Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Agung Kuswadono menyampaikan
peningkatan tarif cukai rokok perlu
dilihat dari sisi optimalisasi kepada
kemampuan beli masyarakat.
“Ini bukan bisa atau tidak, tapi
apakah itu optimal atau tidak. Kalau
sekarang dipungut Rp100, lalu saya
naikkan Rp 200, Rp 300, itu kan ada
titik optimal yang tidak bisa dinaikkan
lagi. Sekarang kita sedang cari itu yang
paling optimal,” kata Agung.
Agung juga mengatakan
pemerintah ingin mengurangi
konsumsi rokok masyarakat lewat
pengurangan produksi dengan cara
menaikkan tarif cukai rokok. Namun
kenaikan tarif cukai dilakukan
perlahan, sebab akan berpengaruh
terhadap penerimaan negara di sektor
cukai.
Dalam roadmap industri hasil
tembakau produksi rokok dibatasi
hanya 260 miliar batang per tahun
mulai tahun 2015.
Ada tiga jenjang prioritas industri
rokok yaitu pada 2007-2010 prioritas
aspek tenaga kerja, penerimaan dan
kesehatan, pada 2010-2015 prioritas
aspek penerimaan negara, kesehatan,
tenaga kerja, serta pada 2015-2020
prioritas pada aspek kesehatan, tenaga

kerja dan penerimaan negara.
Konsumsi rokok masyarakat di
Indonesia sangat besar. Bahkan rokok
merupakan kebutuhan nomor dua
masyarakat setelah beras. Penaikan
cukai adalah upaya pemerintah untuk
mengurangi konsumsi komoditas ini di
dalam negeri.
Menurut data Badan Pusat
Statistik (BPS), selain untuk membeli
beras, penghasilan orang miskin di
Indonesia dikeluarkan untuk membeli
rokok.
Untuk membeli beras, masyarakat
miskin di kota menghabiskan 25,44%
penghasilannya, sedangkan masyarakat
desa menghabiskan 32,81%.
Sementara untuk rokok, masyarakat
miskin di kota mengeluarkan 7,7% dan
di desa 6,3%
“Cukai harus dinaikkan tinggi.
Tapi kita akan bertahap dan pelanpelan. Tidak hanya industri rokok yang
diperhatikan tetapi juga kita sebagai
perokok pasif harus dipikirkan,” jelas
Bambang.
Apalagi komponen cukai di
Indonesia masih setengahnya dari
harga rokok, sementara itu di Polandia
mencapai 80%.
Cukai rokok dinilai tidak akan
mematikan industri rokok. Penaikan
cukai lebih untuk mengontrol
konsumsinya. Nantinya, kelebihan
produksi di dalan negeri akan diekspor
sehingga mendatangkan devisa. (mi)

Sasaran Pengembangan Industri Hasil Tembakau Jangka Menengah
(2010 – 2015)
1. Terwujudnya keseimbangan pasokan tembakau dan cengkeh sesuai
dengan kebutuhan ekspor tembakau dan kebutuhan industri rokok;
2. Meningkatnya produksi rokok menjadi 240 miliar batang pada tahun
2010;
3. Meningkatnya nilai ekspor tembakau sebesar 15 persen/tahun dari USD
397,08 juta pada tahun 2008 menjadi USD 1.056,24 juta pada tahun
2015 ;
4. Meningkatnya mutu tembakau yang sesuai dengan kebutuhan industri;
5. Meningkatnya kemitraan antara produsen rokok dengan petani
tembakau yang saling menguntungkan;
6. Terwujudnya UU Pengendalian Dampak Produk Tembakau yang
komprehensif dan berimbang guna menciptakan kepastian usaha;
7. Kebijakan cukai yang terencana dan kondusif sesuai dengan kemampuan
IHT;
8. Berkurangnya produksi dan peredaran rokok ilegal.
Sumber: Kemenperin, 2011
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Paket Kebijakan
untuk Industri Rotan

P

emerintah melalui
Kementerian Perdagangan
akhirnya resmi mengeluarkan
larangan ekspor rotan bahan
baku. Larangan ini terutama untuk
mendukung industri berbahan baku
rotan di dalam negeri.
Larangan ekspor rotan bahan baku
tersebut resmi ditandatangani oleh
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan
pada Rabu, 30 November 2011, dan
berlaku efektif mulai 1 Januari 2012.
Penutupan kran ekspor rotan
mentah itu didasari keyakinan akan
terjadi penyerapan oleh industri
di dalam negeri, dan rencana
pembangunan sentra industri berbahan
baku rotan yang tidak hanya berfokus
di Jawa tetapi akan dikembangkan di
seluruh Indonesia.
“Dan tak kalah pentingnya,
peningkatan usaha untuk terjadinya
alih teknologi dari luar yang
diperlukan untuk meningkatkan
kualitas produk melalui pengembangan
30
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desain agar barang-barang Indonesia
lebih kompetitif,” kata Gita—yang
menggantikan Mari Elka Pengestu
sebagai Mendag itu.
Gita menegaskan bahwa semangat
pemerintah adalah meningkatkan skala
dan kualitas industri hilir rotan di
Indonesi. Dan kebijakan penghentian
ekspor rotan ini diambil secara holistik
dengan mempertimbangkan perajin
dan perusahaan-perusahaan di bagian
hilir rotan.
“Kita harus juga memperhatikan
kawan-kawan kita yang sudah menjadi
pengrajin lama sekali. Yang ribuan
sudah di PHK, karena tidak bisa
dilakukannya penyerapan bahan-bahan
baku.”
“Belum lagi, perusahaanperusahaan yang bangkrut di
hilirnya. Semangat kita adalah untuk
meningkatkan skala dan kualitas hilir
di Indonesia, bukan di rotan saja. Tapi
semangatnya ini holistiklah. Kita tidak
mau merugikan siapapun,” ungkap

Gita.
Beberapa waktu yang lalu
pemerintah telah melakukan kebijakan
pengetatan ekspor melalui eksportir
terdaftar, penetapan kuota ekspor, jenis
dan ukuran yang dapat diekspor, serta
pengenaan bea keluar.
Namun, kebijakan tersebut
ternyata belum dapat mendorong laju
pertumbuhan industri rotan di dalam
negeri, agar kembali pulih seperti di
waktu yang lalu. Hingga akhirnya
pemerintah menganggap perlu untuk
mengeluarkan kebijakan larangan
ekspor bahan baku rotan.
Menurut Gita, alasan mendasar
dari larangan ekspor rotan bahan baku
ini adalah untuk menjaga ambang
lestari sumber daya rotan dan hutan.
Selain itu, untuk meningkatkan
utilisasi industri dan ekspor produk
rotan, serta untuk mencegah terjadinya
penyelundupan akibat masih
diperbolehkannya ekspor jenis-jenis
rotan tertentu.
Ada beberapa langkah
kebijakan dan rencana aksi untuk
meminimalisasi dampak pelarangan
ekspor bahan baku rotan, baik dari
aspek perindustrian, kehutanan, dan
perdagang.
Dari aspek perindustrian
setidaknya ada empat langkah
kebijakan dan rencana aksi. Pertama,
menjamin ketersediaan bahan baku
rotan untuk kepentingan industri
dalam negeri. Kedua, meminimalisasi
dampak langsung kepada petani atau
pengumpul rotan sehingga semua
rotan yang dihasilkan dari hutan alam
dan hasil budi daya dapat diserap oleh
industri di dalam negeri.
Ketiga, menyiapkan roadmap
pengembangan industri dalam
negeri yang realistis dan dapat segera
diaplikasikan. Serta penyiapan
SDM yang memiliki keahlian dalam
pengolahan bahan baku rotan.
Keempat, melakukan promosi
bersama-sama kementerian terkait
untuk peningkatan penggunaan
produk dari bahan baku rotan di dalam
negeri.
Kemudian aspek kehutanan, yaitu
pertama adanya dukungan kebijakan
yang nyata agar petani atau pengumpul

rotan tidak berpindah kepada usaha
tanaman lain ataupun sektor lain,
sehingga petani atau pengumpul tetap
memungut rotan guna pasokan kepada
industri di dalam negeri.
Kedua, adanya dukungan kebijakan
untuk menjaga ekosistem rotan,
agar rotan tidak punah oleh adanya
eksploitasi sumberdaya rotan yang
berlebihan atau adanya keengganan
petani atau pengumpul untuk
memungut rotan.
Adapun aspek perdagangan,
mencakup pertama peraturan menteri
perdagangan yang menetapkan rotan
masuk ke dalam sistem resi gudang.
Rotan yang masuk dalam resi gudang
akan mendapat subsidi pemerintah
untuk bunga bank. Kedua, penyiapan
gudang untuk penampungan rotan
dalam sistem resi gudang.
Ketiga, penerapan standar
mutu bahan baku rotan yang di
pasarkan di dalam negeri. Keempat,
Peraturan Menteri Perdagangan
tentang Pengangkutan Rotan Antar
Pulau untuk mencegah terjadinya
penyelundupan rotan dan menjaga
ketersediaan bahan baku industri
barang jadi rotan di dalam negeri.
Di samping para perajin dan
produsen barang kerajinan berbasis
rotan yang bergembira menyambut
ketentuan baru ini, Menteri
Perindustrian M.S. layak merasa lega.
Pasalnya, perjuangan yang sejak lama
untuk melakukan review atas regulasi
ekspor rotan itu telah membuahkan
hasil.
Terakhir kali, Menperin
menyampaikan janjinya di hadapan
para perajin di sentra Cirebon Jawa
Barat, medio tahun ini. “Pemerintah
akan meninjau regulasi ekspornya
baik untuk bahan baku maupun bahan
setengah jadi rotan,” kata Menperin.
Paket Kebijakan
Dari langkah-langkah itu,
pemerintah telah mengeluarkan paket
kebijakan secara bersamaan. Pertama,
Peraturan Menteri Perdagangan
tentang Ekspor Rotan yang mencakup
larangan ekspor rotan asalan, rotan
mentah, dan rotan setengah jadi.
Kedua, Peraturan Menteri

Perdagangan tentang pengangkutan
antar pulau rotan. Ketiga, Peraturan
Menteri Perdagangan tentang barang
yang dapat disimpan di gudang dalam
penyelenggaraan sistem resi gudang.
Keempat, Peraturan Menteri
Perindustrian tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian No.
119/M-Ind/Per/10/2009 tentang peta
panduan (roadmap) pengembangan
klaster industri furnitur (terutama
furnitur rotan).
Kelima, Peraturan Menteri
Kehutanan tentang penetapan rencana
produksi rotan lestari secara nasional
periode 2012 yang berasal dari
pemanfaatan dan pemungutan Hasil
hutan bukan kayu rotan yang dibebani
IUPHHBK atau IPHHBK yang sah.
Buka-tutup
Sebelumnya, pemerintah telah
menerapkan kebijakan untuk
membuka dan menutup ekspor rotan
melalui pemberlakuan larangan ekspor
rotan mulai 1989 hingga 1999 dan
larangan yang kedua dikeluarkan pada
Mei 2004 sampai Juni 2005.
Sedangkan kebijakan untuk
memperbolehkan ekspor rotan
dilakukan pertama sejak 1999 sampai
dengan 2004, dan kedua pada 2005
hingga sekarang. Kebijakan membuka
dan menutup ekspor rotan yang telah
dilakukan pemerintah ternyata belum
mampu untuk mengembangkan
industri pengolahan yang berbahan
baku rotan.
Beberapa faktor penyebabnya
adalah diperbolehkannya ekspor
rotan mengakibatkan eksploitasi
pengambilan rotan sehingga
mengancam kelestarian bahan baku
rotan. Diperbolehkannya ekspor rotan
juga mengakibatkan industri dalam
negeri kesulitan untuk mendapatkan
akses suplai bahan baku di dalam
negeri.
Pada saat yang bersamaan
industri yang berbahan baku rotan
di luar negeri memiliki keunggulan
kompetitif dan komparatif (di luar
aspek bahan baku), seperti akses
permodalan dengan bunga rendah,
fasilitas infrastruktur yang memadai,
menggunakan desain yang modern,

sistem produksi yang efisien,
menggunakan teknologi yang baik
dan kepercayaan buyer untuk membeli
produk yang berbahan rotan dari
negara pesaing Indonesia.
Dengan langkah-langkah tersebut,
diharapkan industri pengolahan
rotan di dalam negeri dapat kembali
bangkit dan bersaing lebih baik di
pasar internasional, sehingga akan
memperbaiki taraf hidup para pelaku
industri kecil, menengah maupun para
petani atau pengumpul rotan di sentrasentra produksi.
Sebagai informasi, Indonesia
merupakan negara penghasil rotan
terbesar di dunia. Sekitar 85 persen
konsumsi rotan dunia dipasok dari
Indonesia. Di Indonesia terdapat
delapan marga rotan yang terdiri dari
sekitar 306 jenis, namun yang biasa
dimanfaatkan ada 51 jenis.
Berdasarkan hasil penelitian dari
International Tropical Timber
Organisation (ITTO), rotan yang
dapat diproduksi lestari adalah
530.000 ton rotan mentah, dan
kemudian dikonversi dalam rotan
kering menjadi 2,5 berbanding 1
kilogram rotan kering sehingga
jumlahnya menjadi 210.000 ton. Di
samping itu rotan asalan sebaanyak
126.000 ton, dan dari rotan asalan
menjadi rotan setengah jadi (50
persen) sebesar 63.000 ton.
Dari jumlah tersebut, rotan
setengah jadi rata-rata diekspor 33.000
ton dan sisanya 30.000 ton dipakai
untuk pasokan kebutuhan industri
barang jadi rotan dan furnitur rotan
dalam negeri.
Utilisasi industri dalam negeri kini
tinggal 30 persen karena adanya ekspor
rotan bahan baku, sehingga pasar
produk rotan dipasok oleh pesaing
yang mendapatkan bahan baku rotan
dari Indonesia.
Kebutuhan bahan baku rotan
untuk pasokan dalam negeri
membutuhkan 62.921 ton dengan
perincian 60 persen rotan murni dan
40 persen rotan kombinasi. Setiap
mebel rotan 1 ton sama dengan 1,2 ton
rotan bahan baku. Bahan baku untuk
mebel rotan kombinasi sebesar 30
persen, dan anyaman 10 persen. (mi)
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LOGO BARU
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

P

ertumbuhan industri
non-migas yang lebih
besar dari pertumbuhan
ekonomi nasional di tengah
ancaman krisis Eropa dan Amerika
pada beberapa tahun terakhir telah
membersitkan harapan baru bagi
suksesnya pembangunan industri
nasional kedepan. Perkembangan
Perekonomian dunia yang dinamis
serta persaingan yang semakin
kompetitif menuntut perlunya
peningkatan profesionalisme,
integritas, kerja keras serta sinergi
dari semua pemangku kepentingan
sektor industri agar tercapainya
tujuan strategis pembangunan
industri nasional yaitu Peningkatan
Kesejahteraan, Penciptaan Lapangan
Kerja, Peningkatan Daya Saing,
Kepedulian Lingkungan dan
Pengembangan inovasi.
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Sebagai respons atas semakin
cepatnya perubahan, besarnya
tantangan kedepan serta adanya
perkembangan di dalam Kementerian
Perindustrian, maka dipandang
perlu adanya nilai-nilai baru yang
dapat memberikan penyegaran yang
dapat memotivasi seluruh pemangku
kepentingan sektor industri untuk
saling bersinergi mengakselerasi
pertumbuhan industri nasional yang
berdaya saing dan berkelanjutan.
Nilai-nilai baru tersebut salah
satunya diwujudkan dalam perubahan
simbol ataupun logo Kementerian
Perindustrian RI.
Perubahan logo ini tidak sekedar
sebagai “ganti simbol” tetapi juga
membangun nilai-nilai dan spirit
baru yang lebih cocok dengan
kondisi terkini dan kesiapan dalam
memberikan yang terbaik bagi
masyarakat dan seluruh pemangku
kepentingan industri.***

MAKNA LOGO
KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN
Bentuk logogram terinspirasi dari
gabungan stilasi daun, dengan sirkuit
yang terdapat di dalam daun yang
menghubungkan komponen elektronik
satu sama lain tanpa kabel, dan roda
gigi yang melambangkan lima asas
negara Indonesia dan nilai inti (core
value) Kementerian Perindustrian
yaitu Integritas, Profesionalisme,
Inovatif, Produktif, dan Kompetitif.
Kementerian Perindustrian RI
diharapkan berperan strategis dalam
pembangunan nasional melalui
Peningkatan Kesejahteraan, Penciptaan
Lapangan Kerja, Peningkatan Daya
Saing, Kepedulian Lingkungan dan
Pengembangan Inovasi pada
pembangunan perindustrian nasional.

Warna Biru Melambangkan:
Percaya diri, kemandirian
dan teknologi
Warna Hijau Melambangkan:
Pertumbuhan, kesejahteraan
dan berwawasan lingkungan

Warna Merah-oranye
Melambangkan: Dinamis dan
bijaksana

C : 100
M : 68
Y:0
K : 12

C : 57
M:0
Y : 100
K:0

C:0
M : 90
Y : 86
K:0

C : 100
M : 68
Y:0
K : 12

R:0
G : 83
B : 155

R : 122
G : 193
B : 67

R : 239
G : 65
B : 53

R : 119
G : 120
B : 123

Warna Abu-abu Melambangkan:
Sikap optimis dan berdaya guna
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SNI untuk
Tiga Batik

Setelah batik Indonesia secara resmi diakui UNESCO
sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia sejak
2 Oktober 2009, pemerintah terus mendorong
perkembangan produk “pusaka” bangsa Indonesia
itu. Salah satunya dengan menyiapkan SNI untuk tiga
kategori batik.

U

sulan penerapan Standar
Nasional Indonesia (SNI)
untuk batik datang dari
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin). Ada tiga kategori batik
yang perlu menerapkan SNI, yakni
adalah batik budaya, industri dan
kreatif.
“Kategori ini diperlukan untuk
lebih mendorong perkembangan
batik sehingga tida dibatasi oleh
pakem tertentu saja,” kata Dirjen
Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Kemenperin Euis Saedah di Jakarta,
34
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Selasa (22 November 2011).
Menurut dia, batik itu harus ada
segmen-segmen karena ada komunitas
batik yang dirasakan bukan batik kalau
tidak mengikuti pakem-pakem. Batik
itu harus ada satu rumah, kamarnya
beda-beda.
Pada World Batik Summit
kemaren, disebutkan bahwa Indonesia
adalah Global Home of Batik, “Nah
nanti negara-negara lain yang punya
batikkan nunggu Indonesia, kalau kita
diam saja nanti mungkin orang lain
seperti Malaysia membuat standarnya,

inikan lucu.” katanya.
Saat ini, usulan penerapan SNI
untuk tiga kategori batik tersebut telah
disampaikan kepada Tim Rancangan
SNI pada Balai Besar Kerajinan dan
Batik.
Menurut Euis, batik budaya
merupakan batik yang dibuat
menggunakan cara dan pakem yang
sudah berlangsung selama ratusan
tahun, misalnya dibuat di atas media
kain, alat canting, pewarna cat dan
menggunakan malam. Pembinaan
pembuatan batik budaya ini dilakukan
oleh Kementerian Pendidikan
Nasional (Kemendiknas).
Adapun batik industri adalah batik
yang diproduksi secara massal sehingga
menyerap banyak tenaga kerja.
Bahkan, tidak tertutup kemungkinan
dibuat dengan menggunakan metode
printing. Pembinaannya dilakukan oleh
Kemenperin.
Sementara itu batik kreatif
menggunakan media yang tidak
harus berupa kain tetapi bisa berupa
kayu, keramik, atau bahkan tubuh
manusia. Pembinaan batik kreatif
akan dilakukan oleh Kementerian
Pariwisata dan Industri Kreatif.
“Jadi jelas porsinya masingmasing. Kreatif tidak usah merambat
ke industri, nggak usah merambah
ke budaya. Mudah-mudahan itu bisa
di terima sehingga kita tidak harus
gontok-gontokan,” tambahnya
Euis menjelaskan hingga saat
ini penerapan SNI batik baru pada
batik secara umum dengan parameter
terbatas, seperti uji tarik, warna, dan
keamanan bagi pemakainya. Selain
itu, definisi batik juga masih bersifat
umum.
Dicontohkan, “Batik ialah
menggunakan kain menggunakan
peralatan canting dan cat,” katanya
saat ditemui di acara Pembukaan
Pameran Dekranas di Kementerian
Perindustrian, Jl Gatot Soebroto,
Jakarta.
Padahal, pembuatan batik harus
menggunakan canting, karena banyak
juga yang menggunakan kuas. Euis
mengatakan semua batik yang
berkembang di Indonesia harus diakui.
SNI batik sudah diterapkan

sejak 2006. Namun, masih bersifat
sukarela atau belum diwajibkan. Hasil
revisi SNI yang tengah dilakukan
rencananya akan diberlakukan secara
wajib.
Untuk biaya SNI Kementerian
Perindustrian akan memberikan
bantuan kepada para industri kecil
menengah (IKM) berdasarkan
kriteria yang akan dibuat oleh sebuah
tim, seperti jumlah tenaga kerja,
kepemilikan merek, batasan omzet,
dan cerita perjalanan usahanya.
“ Dengan demikian, IKM-IKM
ini akan berlomba-lomba untuk
memenuhi kriteria ini. Itu akan kita
biayai SNI-nya,” katanya.
Data Kementerian Perindustrian
tahun 2010 menunjukkan nilai
produksi batik dalam negeri
menembus angka Rp 732,67 miliar
atau meningkat 13% dari periode
sebelumnya yang hanya Rp 648,94
miliar.
Nilai penggunaan bahan baku
industri batik di dalam negeri
mencapai Rp 403,92 miliar, sementara
itu telah terjadi nilai tambah sebesar
Rp 340,61 miliar. Pada tahun yang
sama tercatat industri batik mampu
menyerap 70.395 orang tenaga kerja
atau terus meningkat setiap tahun.
Euis memproyeksikan
pertumbuhan industri batik 2012
lebih pesat dibandingkan dengan
perkembangan pada tahun ini yang
hanya 7-8%. “Harusnya lebih dari itu
karena kita sudah ada batik summit,
ada pengakuan UNESCO dan apalagi
kalau nanti sudah ada segmentasi
batik, itu akan memberikan ruang
gerak yang lebih leluasa lagi.”
Belanja Rp1 triliun
Batik memang memiliki daya
tarik yang besar, termasuk bagi
kalangan wisatawan. Menurut Ketua
Pembina Yayasan Batik Indonesia Joop
Ave, wisatawan telah memberikan
kontribusi terhadap pembelian batik
sebesar Rp 1 triliun.
“Saat ini wisatawan memberikan
kontribusi dalam pembelian batik
sebesar Rp 1 triliun,” ujar mantan
Menteri Pariwisata, Pos dan
Telekomunikasi ini pada pembukaan

World Batik Indonesia, Jakarta
Convention Centre, Rabu (28/9/2011).
Indonesia memang diakui sebagai
rumah batik dunia. Hal ini karena
UNESCO telah mengakui Batik telah
sebagai warisan budaya nonbenda, dan
oleh sebab itu World Batik Summit
diadakan di Indonesia.
Joop menilai Indonesia sangat
tepat menyandang gelar itu. Apalagi
Pemerintah saat ini, melalui
berbagai Kementerian, mendorong
pertumbuhan industri batik.
Menurut Joop, Menteri
Perdagangan membuat cetak biru
pertumbuhan batik nasional dan
upaya Cinta Produk Indonesia. Selain
dari Kementerian Perindustrian sejak
beberapa tahun terus mendorong
pertumbuhan batik nasional. Apalagi
ia mengakui bahwa Menteri Pariwisata
Jero Wacik gencar memperkenalkan
batik Indonesia.
Diakui UNESCO
Batik Indonesia secara resmi
diakui UNESCO dengan dimasukkan
dalam Daftar Representatif sebagai
Budaya Tak-benda Warisan Manusia
(Representative List of the Intangible
Cultural Heritage of Humanity)
dalam Sidang ke-4 Komite AntarPemerintah (Fourth Session of the
Intergovernmental Committee)
tentang Warisan Budaya Tak-benda di
Abu Dhabi, 2 Oktober 2009.
United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) mengakui batik Indonesia
bersama dengan 111 nominasi mata
budaya dari 35 negara, dan yang
diakui dan dimasukkan dalam Daftar
Representatif sebanyak 76 mata
budaya.
Sebelumnya pada tahun 2003 dan
2005, organisasi di bawah Perserikatan
Bangsa-bangsa itu telah mengakui
Wayang dan Keris sebagai Karya
Agung Budaya Lisan dan Takbenda
Warisan Manusia (Masterpieces of the
Oral and Intangible Cultural Heritage
of Humanity) yang pada tahun 2008
dimasukkan ke dalam Representative
List.
Masuknya Batik Indonesia dalam
UNESCO Representative List of

Intangible Cultural Heritage of
Humanity merupakan pengakuan
internasional terhadap salah satu
mata budaya Indonesia, sehingga
diharapkan dapat memotivasi dan
mengangkat harkat para perajin batik
dan mendukung usaha meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
UNESCO mengakui bahwa Batik
Indonesia mempunyai teknik dan
simbol budaya yang menjadi identitas
rakyat Indonesia mulai dari lahir
sampai meninggal, bayi digendong
dengan kain batik bercorak simbol
yang membawa keberuntungan, dan
yang meninggal ditutup dengan kain
batik.
Pakaian dengan corak sehari-hari
dipakai secara rutin dalam kegiatan
bisnis dan akademis, sementara itu
berbagai corak lainnya dipakai dalam
upacara pernikahan, kehamilan, juga
dalam wayang, kebutuhan nonsandang
dan berbagai penampilan kesenian.
Kain batik bahkan memainkan peran
utama dalam ritual tertentu.
Berbagai corak Batik Indonesia
menandakan adanya berbagai
pengaruh dari luar mulai dari kaligrafi
Arab, burung phoenix dari China,
bunga cherry dari Jepang sampai
burung merak dari India atau Persia
Tradisi membatik diturunkan dari
generasi ke generasi, batik terkait
dengan identitas budaya rakyat
indonesia dan melalui berbagai
arti simbolik dari warna dan corak
mengekspresikan kreatifitas dan
spiritual rakyat Indonesia.
UNESCO memasukkan Batik
Indonesia ke dalam Representative
List karena memenuhi kriteria, a.l.
kaya dengan simbol-simbol dan filosofi
kehidupan rakyat Indonesia; memberi
kontribusi bagi terpeliharanya warisan
budaya takbenda pada saat ini dan di
masa mendatang.
Selanjutnya seluruh komponen
masyarakat bersama pemerintah
melakukan langkah-langkah
secara berkesinambungan untuk
perlindungan termasuk peningkatan
kesadaran dan pengembangan
kapasitas termasuk aktivitas
pendidikan dan pelatihan. (mi)
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Dari Indonesia Nestle

Membidik Pasar Asia Tenggara

Dengan tekad
menjadikan Indonesia
sebagai basis produksi
susu olahan untuk
pasar Asia Tenggara,
PT Nestle Indonesia
membenamkan
investasi sekitar 200
juta dolar AS untuk
membangun pabrik
barunya di daerah
Karawang, Jawa Barat.
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P

abrik Nestle keempat di
Indonesia ini diperkirakan
akan mulai dapat beroperasi
pada tahun 2013, dengan
kapasitas produksi 65.000 ton per
tahun. Pabrik ini akan menghasilkan
minuman cokelat malt Milo, bubur
bayi Cerelac, dan susu bubuk Dancow.
Rencananya, pabrik dengan luas
sekitar 28,8 hektare di Kawasan
Industri Surya Cipta, Karawang, Jawa
Barat tersebut akan menghasilkan
beragam produk Nestle seperti untuk
produk bubur bayi serta produk susu
bubuk.
Menurut Presiden Direktur PT
Nestle Indonesia Arshad Chaudhry,
pabrik yang akan menyerap tenaga
kerja sebanyak 600 orang itu juga akan
diproyeksikan untuk menjadi basis
produksi olahan susu yang dikeluarkan
oleh Nestle khusus untuk di kawasan
Asia Tenggara.
Keputusan Nestle untuk
mendirikan pabrik di Karawang, ujar

dia, adalah sejalan dengan tekad Nestle
untuk meningkatkan jumlah produksi
olahan susu dalam negeri yang
semakin hari terus meningkat.
“Keputusan berinvestasi tersebut
juga dilakukan pihaknya setelah
melihat kondisi perekonomian
Indonesia dalam keadaan stabil
atau kondusif,” katanya dalam acara
peletakan batu pertama pabrik di
Karawang, Senin (12 September
2011).
Dengan berdirinya pabrik baru
tersebut, lanjutnya, juga akan membuat
Nestle untuk semakin banyak
menggunakan bahan baku lokal yang
otomatis juga akan meningkatkan nilai
tambah bagi industri Indonesia.
Arshad Chaudhry mengungkapkan
pabrik di Karawang ini merupakan
pabrik keempat Nestlé di Indonesia.
Investasi besar yang baru-baru ini
dilakukan Nestlé adalah perluasan
pabrik Kejayan di Jawa Timur bernilai
100 juta dolar AS, yang diresmikan

Maret 2010.
Pabrik multi-kategori di Karawang
ini akan mengaplikasikan teknologi
canggih guna memastikan standar
operasional yang tertinggi yang ramah
lingkungan. Yang terpenting, pabrik
baru ini, seperti halnya pabrik-pabrik
Nestlé lainnya di Indonesia, akan
memenuhi persyaratan “Halal” dari
Majelis Ulama Indonesia.
Dalam sambutannya, Menperin
mengatakan peletakan batu pertama
pembangunan pabrik baru Nestle
ini merupakan bukti semakin
membaiknya iklim investasi di
Indonesia ditengah krisis ekonomi
global.
Menurut Hidayat, pendirian
pabrik baru Nestle di Karawang itu
selain akan memberi nilai tambah juga
berpotensi mengurangi jumlah impor
untuk memenuhi kebutuhan produk
olahan susu, serta menunjukkan bahwa
iklim investasi di Indonesia semakin
dipercaya oleh pihak investor.
Selain itu, masih menurut
Menperin, Kementerian Perindustrian
juga telah memprioritaskan industri
pengolahan susu sehingga diharapkan
semakin banyak peternak sapi yang
dapat meningkatkan baik kualitas
maupun kuantitas produk susu segar
mereka.
Selain dapat meningkatkan
produksi hasil olahan susu, pabrik baru
tersebut juga mampu memberikan
dampak positif bagi perkembangan
industri tepung dan serealia nasional
melalui penggunaan bahan baku dalam
negeri.
Dampak positif lainnya adalah
terciptanya lapangan kerja baru
sebanyak 600 orang dan penghematan
devisa negara mengingat produk
Cerelac dan Milo yang dipasarkan
di Indonesia selama ini diimpor dari
Malaysia.
Pabrik baru PT Nestlé Indonesia
juga diharapkan mampu menciptakan
peluang sekaligus tantangan bagi
peternak sapi perah yang tergabung
dalam KUD di beberapa di Jawa Barat
untuk dapat meningkatkan produksi
dan mutu susu segarnya, sehingga
dapat secara bertahap memenuhi
kebutuhan bahan baku susu untuk

industri.
Hal itu mengingat selama ini
pasokan bahan baku atau susu segar
dari dalam negeri belum mencukupi,
di mana 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.
Menperin mengharapkan PT
Nestlé Indonesia dapat menghasilkan
produk olahan susu dengan harga
yang terjangkau untuk meningkatkan
konsumsi masyarakat Indonesia
terhadap susu dan produk olahan
susu serta tetap memegang komitmen
untuk menyerap susu segar dalam
negeri dalam jangka panjang.
Dalam kaitan itu Menperin
menyatakan pentingnya peranan
industri pengolahan susu dalam
penyediaan dan pemenuhan gizi
masyarakat, terlebih karena konsumsi
susu perkapita masyarakat Indonesia
saat ini masih relatif rendah dengan
rata-rata 11,09 liter per tahun setara
susu segar, jauh di bawah konsumsi
negara-negara lain di ASEAN yang
telah mencapai lebih dari 20 liter per
kapita per tahun.
Untuk mengatasi kondisi ini,
Kementerian Perindustrian telah
menetapkan industri pengolahan susu
sebagai salah satu industri prioritas
untuk dikembangkan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden No.
28 Tahun 2008 tentang Kebijakan
Industri Nasional.
Lebih lanjut, Menperin
mengatakan pemerintah telah
memberikan beberapa fasilitas a.l.
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.
Ini sesuai PP No. 62 Tahun 2008
tentang fasilitas pajak penghasilan
untuk penanaman modal di bidangbidang 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. (mi)
Ilmu & teknologi untuk produk
bergizi
Nestlé Indonesia adalah anak
perusahaan Nestlé SA, perusahaan
dalam bidang gizi, kesehatan dan
keafiatan, yang berkantor pusat di
Vevey, Swiss.
Nestlé SA didirikan lebih dari 140
tahun lalu oleh Henri Nestlé, seorang
ahli farmasi yang berhasil meramu
bubur bayi guna membantu seorang
ibu menyelamatkan bayinya sangat
sakit dan tidak mampu menerima air
susu ibu.
Nestlé telah beroperasi di
Indonesia sejak tahun 1971, dan pada
saat ini mempekerjakan lebih dari
2.600 karyawan untuk menghasilkan
beragam produk Nestlé di tiga pabrik,
yakni Pabrik Kejayan, Pasuruan, Jawa
Timur untuk mengolah produk susu
seperti Dancow, Bear Brand, dan
Nestlé Dancow Ideal; Pabrik Panjang
di Lampung untuk mengolah kopi
instan Nescafé; serta Pabrik Cikupa di
Banten untuk memproduksi produk
kembang gula Fox’s dan Polo.
Pabrik di Karawang merupakan
yang keempat dan direncanakan
beroperasi pada tahun 2013 untuk
memproduksi Dancow, Milo, dan
bubur bayi Nestlé Cerelac.
Moto Nestlé “Good Food, Good
Life” menggambarkan komitmen
perusahaan yang berkesinambungan
untuk mengkombinasikan ilmu dan
teknologi guna menyediakan produkproduk yang mampu memenuhi
kebutuhan dasar manusia akan
makanan dan minuman bergizi, serta
aman untuk dikonsumsi serta lezat
rasanya. (mi)
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Industri percetakan Indonesia

masih primitif
Di tengah isu digitalisasi dan krisis ekonomi yang
mendera sejumlah belahan dunia, pelaku percetakan
global optimistis industri ini akan terus berkembang.
bahkan, Indonesia diproyeksi mencatat pertumbuhan
lebih tinggi.

S

etidaknya, optimisme
tersebut disampaikan oleh
Managing Director Asosiasi
Percetakan dan Kertas Jerman
VDMA Markus Heering di sela-sela
Konferensi Pers Pameran Industri
Percetakan 2012 di Hotel Gran
Hyatt, Bundaran HI, Jakarta, Jumat
(18/11/2011)..
“Industri percetakan dunia akan
tumbuh meskipun tidak besar. Isu
krisis ekonomi dan isu digitalisasi
menjadi kendala industri percetakan
dapat dilalui dengan baik,” ungkap
Heering.
Di Jerman, para produsen mesin
percetakan merespons perubahan pasar
dengan mengembangkan produk baru,
38
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sehingga berhasil mempertahankan
posisi sebagai pemimpin pasar dunia.
Saat krisis 2009, produsen mesin offset
Jerman menguasai 57% pasar global.
Di saat negara-negara maju di
Eropa dan Amerika Serikat tengah
menghadapi masalah krisis utang yang
melemahkan pertumbuhan ekonomi,
negara – negara berkembang di Asia
memberikan harapan baru.
Adanya perpindahan pasar ke
negara berkembang yang mendominasi
populasi dunia membuat percetakan
pengemasan akan memiliki prospek
bagus. Pasalnya, dengan banyaknya
populasi, akan mendorong konsumsi
barang-barang kemasan.
Beralihnya pasar ke negara

berkembang dinilai dapat mendorong
produktivitas industri ini, khususnya
industri percetakan pengemasan.
“Industri percetakan ke depan
dipengaruhi pengemasan, percetakan
elektronik, dan percetakan digital
dengan personalisasi. Khususnya
percetakan pengemasan yang akan
semakin diperhitungkan di masa
mendatang,” ujar Heering.
Di negara-negara Asia, industri
percetakan akan terus bertumbuh
secara dinamis, dengan peningkatan
nilai yang cukup signifikan dari
sebelumnya 133 miliar euro menjadi
sedikitnya 168 miliar euro pada 2014.
China menjadi negara yang
memperlihatkan pertumbuhan paling
pesat, dengan peningkatan hingga
dua kali lipat menjadi 49 miliar euro.
“Lembaga riset pemasara China
memperkirakan volume percetakan
di China akan meningkat menjadi 70
miliar euro pada tahun 2014,” tutur
Heering.
Indonesia
Hal yang sama diperkirakan juga
terjadi pada Indonesia. Di negara
dengan produk domestik bruto
(GDP) tahun lalu Rp2.310,7 triliun
dan populasi penduduk sekitar 259
juta jiwa ini, industri percetakan
diproyeksikan bertumbuh subur.
“Diperkirakan pertumbuhan
percetakan Indonesia mencapai 4,7%,
lebih tinggi dibandingkan dengan
pertumbuhan dunia yang hanya 1,6%
di tahun ini,” ujar Heering.
Industri percetakan di Tanah Air
yang dari tahun ke tahun mengalami
pertumbuhan disampaikan oleh
Ketua Persatuan Grafika Indonesia
Jimmy Juneanto. Bila pada tahun ini
bertumbuh 4,7% maka industri grafika
pada tahun depan bisa tumbuh 5,3%.
“Hal itu tak berpengaruh walaupun
masyarakat mulai mengalihkan

perhatiannya terhadap industri
elektronik seperti internet, dan
handphone,” ujar Jimmy Juneanto.
Menurut dia, peningkatan
pertumbuhan industri percetakan di
dalam negeri terlihat dari besarnya
pesanan mesin cetak di luar negeri.
Pesanan mesin cetak ke luar negeri
pada 2010 hingga 2011 cukup tinggi
mencapai 40%.
Pertumbuhan industri yang berbasis
berbasis percetakan, penerbitan dan
converting itu sejalan dengan ekonomi
nasional yang dari tahun ke tahun
mengalami pertumbuhan yang cukup
besar.
Ekonomi Indonesia pada 2009
mencapai 6%, pada 2010 naik menjadi
6,3% dan pada 2011 mencapai 6,5%,
namun pada 2012 diperkirakan
sedikit turun menjadi 6,3%. Meski
sedikit melambat, namun pada tahun
depan industri percetakan akan tetap
mengalami pertumbuhan.
Indonesia adalah produsen
kertas nomor enam di dunia yang
mengekspor produksinya ke Amerika
Serikat, China, Australia, dan Timur
Tengah. “Ekspor kertas Indonesia juga
merupakan salah satu bukti bahwa
industri percetakan tetap tumbuh,”
katanya.
CEO Heidelberg Indonesia Peter
Janusik punya argumentasi unik.
Menurut dia, industri percetakan
di Indonesia masih cukup menarik,
karena sektor ini masih dianggap
terlalu ‘primitif ’ dalam era digitalisasi.
Pemakai dan penggunaan media
yang dicetak masih cukup tinggi
dibandingkan dengan perangkat
elektronik.
“Karena pertumbuhan manusia
yang cukup tinggi dan Indonesia

secara ekonomi juga tumbuh, meski
perangkat elektronik juga tumbuh
tetapi pengaruhnya di sini belum
terlalu kelihatan,” ungkap Janusik.
Menurut Peter, perkembangan
literatur cukup baik dan seperti
biasanya banyak anak-anak kecil yang
masuk sekolah dan banyak sekali
dibutuhkan buku-buku. Sementara itu,
perkembangan kelas menengah juga
bertumbuh baik sehingga menambah
pertumbuhan konsumsi barang.
Akibat hal tersebut, pertumbuhan
supermarket dan pertokoan
mendorong pertumbuhan printing
packaging (percetakan kemasan).
“Percetakan jenis packaging tumbuh
lebih tinggi 6,3% dari koran dan
publishing serta bisnis percetakan lain,”
tutur Peter.
Menurut Peter, jenis printing
packaging web and sheet fed offset
mewakili 80% dari total nilai produksi.
Untuk meningkatkan pertumbuhan
industri percetakan di Indonesia maka
harus ada diferensiasi, market service,
dan integrasi supply chain customer yang
kuat.
Dengan demikian akan
menghasilkan profit yang lebih
baanyak dan fleksibel dengan tetap
mempertimbangkan biaya-biaya dan
efisiensi produksi. Dan tentu, tidak
lupa berinvestasi alat dan sumber daya
manusia di mana training pekerja
sangat perlu untuk mendukung kinerja
perusahaaan. (mi)
“Industri percetakan di Indonesia”
Industri percetakan dan penerbitan
merupakan salah satu industri yang
berskala sangat variatif baik dilihat
dari sisi ukuran usaha, produk maupun
prosesnya. Di Indonesia industri ini

sudah bermula sejak awal abad 20,
pada saat budaya modern dari eropa
sudah mulai mempengaruhi hajat
hidup bumi putera.
Pada saat itu produk cetakan
selain berupa buku-buku dan media
massa juga pamflet-pamlet iklan,
bahan kemasan dan lain sebagainya.
Produk-produk semacam kecap, rokok,
kain sarung, jamu dan sebagainya
membutuhkan jasa percetakan untuk
membuat bahan pengemas.
Saat ini industri tersebut telah
berkembang pesat dan populasinya
tidak hanya di kota-kota besar saja,
tetapi sudah merambah ke desa-desa.
Sedangkan skala investasinya dimulai
dari angka jutaan rupiah hingga
milyaran rupiah.
Dilihat dari bentuk usahanya,
perusahaan yang bergerak di sektor
industri ini terdiri dari dua jenis,
yakni perusahaan percetakan yang
memproduksi barang atas inisiatif
sendiri, dan perusahaan yang
beroperasi berdasarkan pesanan (job
order), termasuk untuk memenuhi
kebutuhan perusahaan dalam satu atap.
Sebagian besar perusahaan
percetakan beroperasi berdasarkan
job-order, mulai dari perusahaan yang
hanya mencetak kartu undangan,
brosur, leaflet, merek barang, kemasan,
bahkan media cetak dan produkproduk penerbitan.
Dengan demikian perkembangan
industri ini sangat terpengaruh
pihak lain sebagai pemberi order,
sementara untuk hal-hal tertentu
order tersebut bergantung kepada
suasana lingkungan, misalnya order
akan meningkat pada saat ada kegiatan
pemilu, menjelang tahun ajaran
baru serta peristiwa-peristiwa lain
yang membutuhkan sosialisasi dan
komunikasi.
Industri percetakan bisa
dikelompokkan menjadi beberapa
subsektor usaha, yakni industri
percetakan media, industri percetakan
offset, industri percetakan flexographic
(karton), industri percetakan
rotogravure (flexible packaging), industri
metal printing, industri penerbitan.
(mi)
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Komitmen jangka panjang

Unilever di Indonesia
Setelah hampir 80 tahun berada di Indonesia, Unilever
menunjukkan komitmen jangka panjang untuk terus
tumbuh dan berkembang di negara ini. Unilever ingin
menjadikan RI basis industri di Asia.

U

nilever Indonesia didirikan
pada 5 Desember 1933
sebagai Zeepfabrieken N.V.
Lever. Pada 22 Juli 1980,
nama perusahaan diubah menjadi PT
Lever Brothers Indonesia dan pada 30
Juni 1997, nama perusahaan diubah
menjadi PT Unilever Indonesia Tbk.
Di penghujung September
2011, Unilever secara resmi
mengumumkan perluasan
fasilitas produksi di Indonesia
untuk mendorong pertumbuhan
berkelanjutan di pasar negara-negara
berkembang.
40

Media Industri • No. 04 - 2011

Ekspansi tersebut mencakup
penambahan kapasitas pabrik skin
care (perawatan kulit), es krim, dan
pendirian pabrik baru Dove. Dengan
investasi sekitar 90 juta euro itu
Unilever ingin menjadikan RI basis
industri di Asia.
Investasi ini merupakan bagian dari
program investasi tiga tahun (20102012) Unilever di Indonesia yang
bernilai total 550 juta euro.
Maurits Lalisang, Presiden
Direktur Unilever Indonesia
mengataan setelah hampir 80 tahun
berada di Indonesia, Unilever terus

menunjukkan komitmen jangka
panjang kami untuk terus tumbuh dan
berkembang di negara ini.
“Investasi kami yang berkelanjutan
serta bernilai signifikan mencerminkan
bahwa kamipun berkomitmen
terhadap pertumbuhan Indonesia
di masa depan serta pengembangan
ekonomi dan lingkungannya,” katanya.
Langkah yang dilakukan perseroan,
kata CEO Unilever Global, Paul
Polman, sebagai bentuk penguatan
basis produksi di Asia. Ragam produk
yang dihasilkan juga diekspor ke
negera-negara tetangga.
“Tahun lalu kami telah
berinvestasi Rp 3 triliun, termasuk
dalam pengembangan produk. Dan
selanjutnya kami investasi terus,”
kata Paul dalam perayaan 78 tahun
berdiri Unilever Indonesia di Hotel
Kempinski Jl MH Thamrin Jakarta,
Rabu (29/9/2011).
Berdasarkan data perseroan,
dalam jangka panjang Unilever
siap berinvestasi lebih besar berupa
perluasan dan pembangunan pabrik
baru. Perluasan pertama berupa pabrik
perawatan wajah (skin care), sabun cair,
dan bodylotion.
Pabrik yang berlokasi di Jababeka
Cikarang ini akan dilengkapi mesin
pemroses dan lini pengemasan untuk
produk perawatan kulit dan Deodoran
yang sebelumnya diproduksi di pabrik
Surabaya.
Dengan rencana kapasitas produksi
45.000 ton per tahun, perluasan pabrik
ini diperkirakan menghabiskan dana
Rp640 miliar. Luas pabrik mencapai
20.000 meter persegi dengan potensi
penyerapan tenaga kerja hingga 150
orang.
Satu perluasan pabrik lainnya akan
memproduksi es krim Walls. Perluasan
pabrik sekaligus menjadikan yang

terbesar di Asia. Berlokasi di Cikarang,
dengan produk yang lebih ditujukan
untuk pasar dalam negeri. Hanya
5% di ekspor dengan negara tujuan
di antaranya Malaysia, Singapura,
Thailand, Brunei, Australia dan New
Zealand.
Pabrik ini menggunakan teknologi
UHP dan flex mix, dan dilengkapi
dengan mesin high speed filling dan
lini pengemasan otomatis. Investasi
perluasan pabrik Walls mencapai
Rp300 miliar, dengan kapasitas
produksi 100 juta liter per tahun.
Perluasan barik ini mampu menyerap
tenaga kerja baru sekitar 200 orang.
Adapun pabrik ketiga merupakan
pendirian baru dengan hasil produksi
berupa sabun Dove. Lokasi pabrik
berada di Surabaya, dengan 80%
hasil produksi akan diekspor a.l.
ke Malaysia, Filipina, Singapura,
Thailand, China, Hongkong, dan
Jepang.
Perseroan akan menyediakan
gudang penyimpanan, packing line dan
gedung utama proses produksi pada
pabrik Dove di Surabaya ini. Berada
di areal 8.000 meter persergi, pabrik
Dove bakal memproduksi 28.000 ton
per tahun.
Pembangunan pabrik Dove
menghabiskan dana Rp178 miliar
dengan potensi penyerapan tenaga
kerja 120 orang. Dengan perluasan
dan pembangunan pabrik ini, Unilever
berniat menginvestasikan sedikitnya
Rp 1,118 triliun dalam beberapa tahun
mendatang.

Pembangunan tersebut melengkapi
penambahan kapasitas produksi yang
telah dilakukan tahun ini di pabrik
Home Care dan Foods. Dengan
penambahan kapasitas produksi ini,
Unilever akan dapat menyajikan
inovasi yang lebih baik serta lebih
cepat kepada konsumen.
Pier Luigi Sigismondi, Chief
Supply Chain Officer Unilever,
mengatakan Unilever sebagai
perusahaan consumer goods yang
berfokus di pasar negara berkembang
memiliki cita-cita yang tinggi, yakni
menumbuhkan bisnisnya dua kali
lipat sambil mengurangi dampak yang
ditimbulkannya terhadap lingkungan.
Dengan fasilitas baru ini, kami
akan dapat terus tumbuh di Indonesia,
yang merupakan pasar yang sangat
penting bagi Unilever. Di Indonesia
serta Asia Tenggara pada umumnya,
Unilever memiliki posisi yang kuat
di seluruh kategori produk yang
dimilikinya.
Pasar di Asia Tenggara
memberikan kontribusi yang besar
dalam bisnis Unilever di negaranegara berkembang, yang saat ini
menyumbang 54% bagi bisnis global
perusahaan multinasional yang
bermarkas di Rotterdam, Belanda itu.
“Kami memperkirakan bahwa
angka ini akan naik dengan pesat
dalam sepuluh tahun mendatang.
Kami sangat antusias melihat peluang
luar biasa yang terdapat di negaranegara berkembang, oleh karena
itu kami akan terus meningkatkan

investasi di sana,” kata Pier Luigi
Sigismondi.
Menko Perekonomian Hatta
Rajasa yang hadir dalam perayaan
tersebut memberikan apresiasinya
atas investesi Unilever. Menurutnya,
Unilever sudah puluhan tahun menjadi
sahabat masyarakat Indonesia.
“Indonesia bersahabat dengan
Unilever. Banyak orang yang mengenal
brand Unilever, seperti orang tidak
menyebut pasta gigi tapi Pepsodent.
Bukan sabun cuci tapi Rinso. Orang
bukan menyebut deodorant tapi
Rexona, dan makan sate tidak lengkap
tanpa kecap Bango,” kata Hatta.
Unilever bergerak dalam bidang
produksi, pemasaran, dan distribusi
barang-barang konsumsi yang
meliputi sabun, deterjen, margarin,
minyak sayur dan makanan yang
terbuat dari susu, es krim, makanan
dan minuman dari teh, produk-produk
kosmetik, dan produk rumah tangga.
Unilever Indonesia didirikan
pada 5 Desember 1933 sebagai
Zeepfabrieken N.V. Lever. Pada
22 Juli 1980, nama perusahaan
diubah menjadi PT Lever Brothers
Indonesia dan pada 30 Juni 1997,
nama perusahaan diubah menjadi
PT Unilever Indonesia Tbk. Unilever
Indonesia mendaftarkan 15% dari
sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan
Bursa Efek Surabaya pada tahun
1981, dan mempunyai lebih dari 1.000
supplier. (mi)

Media Industri • No. 04 - 2011

41

Ekonomi&Bisnis

Ekonomi&Bisnis

Multi Nitrotama Kimia

Memanfaatkan Bisnis
Peledak yang Makin Kuat
Kebutuhan yang makin meningkat serta
ketergantungan pada amonium nitrat impor yang tinggi
menjadi faktor pendorong Multi Nitrotama Kimia untuk
membangun pabrik bahan peledak kedua di Kawasan
Industri Kujang Cikampek, Jawa Barat.

P

T Multi Nitrotama Kimia
(MNK) merupakan anak
perusahaan PT Ancora
Indonesia Resources Tbk.
Berdiri sejak 1989, perusahaan
yang berbasis di Jakarta ini adalah
produsen amonium nitrat dan asam
nitrat yang digunakan sebagai bahan
peledak untuk mendukung aktivitas di
pertambangan besar, pekerjaan umum,
dan industri semen.
Industri bahan peledak ini
merupakan industri yang terbatas
mengingat kepentingan strategis dan
42
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risiko yang dapat ditimbulkannya.
Sebagai salah satu perusahaan
yang bergerak di bidang itu, hanya
MNK yang beroperasi penuh,
sebagai produsen, importir dan juga
distributor.
MNK juga merupakan satusatunya produsen amonium nitrat
dan asam nitrat di Indonesia, serta
merupakan importir dan distributor
utama amonium nitrat di Indonesia,
yang menguasai pasar hampir
mencapai 40% di tahun 2010.
Selain itu MNK juga menyediakan

berbagai macam jasa terintegrasi untuk
peledakan pertambangan, seperti jasa
emulsi, blasting services dan down the
hole services.
Pertumbuhan produksi industri
pertambangan di Indonesia yang
terus meningkat dalam 5 tahun
terakhir, khususnya produksi batu bara
dan stripping ratio, mengakibatkan
peningkatan atas permintaan amonium
nitrat.
Memang perkembangan industri
tambang batu bara dan mineral lain,
seperti tembaga dan emas, memiliki
pengaruh yang sangat signifikan atas
pertumbuhan industri amonium nitrat
di Indonesia.
Seiring dengan komitmen
perusahaan pertambangan besar
untuk meningkatkan produksi secara
signifikan dalam beberapa tahun ke
depan, permintaan bahan peledan
dipastikan akan meningkat.
Untuk menangkap peluang ini,
MNK sejak setahun lalu memulai
pembangunan pabrik baru yang
kemudian diresmikan pada Oktober
2011 oleh Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat dan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Gita I
Wirjawan, beserta Gubernur Jawa
Barat Ahmad Heriyawan.
Sebelumnya, Multi Nitrotama
Kimia memiliki pabrik di atas lahan
seluas 5 hektar di Cikampek, Jawa
Barat, dengan kapasitas produksi
37.000 ton per tahun. MNK juga
memiliki kantor cabang dan area kerja
di 10 provinsi di Indonesia.
Kapasitas produksi tersebut, jauh
di bawah kebutuhan pasar di dalam
negeri yang ditaksir mencapai 520.000
ton pada 2012, dan diperkirakan terus
meningkat menjadi 800.000 ton pada
2014.
Menurut dia, setiap tahun,
Indonesia mengimpor amonium nitrat

sebanyak 400.000 ton atau senilai 240
juta dolar AS dari beberapa negara,
seperti Australia, China, dan Afrika.
Harga amonium nitrat saat ini sekitar
700 dolar AS per ton.
Setidaknya dengan beroperasinya
pabrik keduanya itu, MNK memiliki
tambahan kapasitas produksi amonium
nitrat sebesar 100.000 metrik ton per
tahun, dan menjadikannya produsen
terbesar di Indonesia dengan kapasitas
total 137.000 metrik ton per tahun.
“Ke depan, perseroan akan
menjadikan MNK sebagai perusahaan
terkemuka yang menyediakan solusi
yang terintegrasi dalam jasa peledakan
pertambangan,” kata Direktur
Utama Ancora Indonesia Dharma
Djojonegoro.
Menurut Dharma, perkembangan
industri jasa pertambangan cukup
signifikan seiring dengan pertumbuhan
industri pertambangan di dalam negeri
yang mencapai rata-rata 8-10 persen
per tahun.
Pemain atau produsen amonium
nitrat di dalam negeri banyak yang
merupakan perusahaan multinasional.
Namun hingga kini MNK masih
menjadi salah satu pemimpin pasar
amonium nitrat di dalam negeri.
“Ini membuktikan industri
nasional bisa bersaing dengan industri
milik perusahaan internasional. MNK
100 persen merupakan perusahaan
Indonesia dan menggunakan bahan
baku serta sumber daya manusia
maupun modal yang seluruhnya dari
Indonesia,” ujarnya.
Pembangunan pabrik kedua MNK
di Cikampek ini merupakan langkah
strategis untuk memperkuat posisi
MNK sebagai pemimpin pasar.
Dalam pembangunan pabrik kedua
tersebut, Multi Nitrotama Kimia
menunjuk konsorsium PT Inti Karya
Persada Tehnik sebagai perusahaan
yang melakukan konstruksi pabrik,
serta Chemical dan Fertilizer Industry
Holding sebagai konsultan rekayasa
(enginering).
Kurangi impor
Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat mengatakan peresmian pabrik
kedua MNK diharapkan mengurangi

ketergantungan pada produk impor
dan menghemat devisa negara seiring
dengan kebutuhan amonium nitrat
yang terus meningkat.
“Saya berharap agar peresmian
pabrik ini diikuti oleh ekspansi
perusahaan selanjutnya. Tujuannnya
agar ketergantungan impor bisa diatasi.
Pabrik MNK ini menjadi satu-satunya
produsen di dalam negeri. Namun, saat
ini kita masih impor karena kebutuhan
juga meningkat,” tutur Hidayat.
Menurut dia, setiap tahun,
Indonesia mengimpor amonium nitrat
sebanyak 400.000 ton atau senilai 240
juta dolar AS dari beberapa negara,
seperti Australia, China, dan Afrika.
Harga amonium nitrat saat ini sekitar
700 dolar AS per ton.
Beroperasinya perluasan pabrik
MNK-2 ini memberikan dampak
penting terhadap pembangunan
sektor industri maupun sektor lainnya.
Selain penghematan devisa maupun
penyerapan tenaga kerja, juga terjadi
penguatan struktur industri.
Direktur Utama MNK, Nicodemus
Christianus Judyono mengungkapkan
pabrik amonium nitrat baru tersebut
menelan investasi sebesar 58 juta dolar
AS. Total biaya tersebut diperoleh
MNK melalui ekuitas perusahaan dan
pinjaman.
Selain ketergantuan pada produk
impor yang berkurang, dengan
beroperasinya pabrik kedua MNK
ini mendatangkan nilai tambah bagi
pelanggan karena bisa mengandalkan
keberlangsungan dan ketapatan
waktu pasokan amonium nitrat untuk
operasional pertambangan.
MNK sebagai produsen dan
distributor amonium nitrat selama
ini memiliki pelanggan perusahaan
pertambangan skala besar. MNK
telah melakukan kontrak jangka
panjang dengan PT Freeport dan PT
Newmont dengan sistem kontrak
supply dengan volumenya masingmasing 30.000-40.000 ton per hari.
Terakhir, MNK mendapat kontrak
pengadaan jasa dan produk mining
explosives untuk PT Adaro Energy
senilai US$ 75 juta dolar AS untuk 3
tahun hingga 2014.
Menurut Direktur Keuangan

MNK Aulia M. Oemar, pembangunan
pabrik baru diharapkan dapat
memberikan profit lebih, karena MNK
dapat mengurangi produk impornya.
“Margin produk sendiri menjadi lebih
tinggi.”
Dari total penjualan amonium
nitrat MNK yang mencapai 190.000
metrik ton per tahun, sebesar 158.000
metrik ton merupakan produk impor
dan hanya sisanya merupakan produk
sendiri.
Fokus bisnis MNK tidak hanya
ke amonium nitrat, tetapi juga
pengembangan ke hilir, seperti
melakukan mining services.
Selain mengembangkan produksi
dan jasanya, Multi Nitrotama Kimia
juga terus melakukan pengembangan
sumber daya manusia untuk
menghadapi tantangan dan persaingan
usaha yang semakin ketat, dalam
industri global. (mi)
Kebutuhan amonium nitrat
Tahun

Volume (ton)

2009

420.000

2008
2010

380.000
450.000

2011

500.000

2012

520.000

2014

800.000

Sumber: Kemenperin
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Industri Kabel Diprediksi
Tumbuh 20 persen

P

asar ekspor kabel terutama
di kawasan Timur Tengah
yang sedang marak dengan
pembangunan kota-kota baru
setelah mendapatkan rejeki nomplok
akibat meroketnya harga minyak
sejak tahun 2005. Pembangunan
kota baru tersebut pada gilirannya
membutuhkan pasokan daya listrik
termasuk jaringan transmisi dan
distribusinya.
Bergairahnya pasar kabel sepanjang
tahun 2007 dan 2008 terlihat dari
kinerja keuangan pabrik kabel yang
go public. PT Sumi Kabel pada
tahun 2004 nilai penjualannya hanya
Rp976 miliar, kemudian meningkat
pesat menjadi Rp1,914 triliun pada
tahun 2006. PT Supreme Cable
penjualan pada tahun 2007 meningkat
pesat menjadi Rp 2,281 triliun dari
Rp1,483 triliun pada tahun 2006.
Akhir tahun 2008, pertumbuhan
pasar kabel melambat, karena
banyaknya proyek infrastrukur dan
pembangunan kota baru yang ditunda,
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menyusul krisis finansial global yang
juga mengimbas dalam negeri.
Kenaikan harga tembaga juga
menyebabkan margin penjualan dari
pabrik kabel semakin menyusut.
Banyak perusahaan kabel yang
mengalami rugi kurs karena membeli
bahan baku dalam denominasi US$.
Meski sempat menyusut, industri
kabel masih mempunyai prospek
menarik karena pembangunan
pembangkit listrik umumnya terus
dilanjutkan karena menjadi kebutuhan
yang tak dapat ditunda.
Permintaan produk kabel
menggeliat kembali setelah pemerintah
meluncurkan Masterplan Percepatan
Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI). Permintaan yang
tinggi mendorong hampir seluruh
pabrik kabel dalam negeri beroperasi
dalam kapasitas penuh.
“Utilitas pabrik kabel listrik di
Indonesia sudah mencapai 90 persen
dari kapasitas terpasang yang sebesar
500.000 ton. Naik dari tahun lalu,

yang berada di kisaran 70 persen,” kata
Ketua Umum Asosiasi Pabrik Kabel
Listrik (Apkabel) Nouval Jamluallail
di sela-sela sosialisasi penerapan SNI
wajib kabel. (Kamis, 10 November
2011)
Kenaikan produksi ini terdongrak
oleh permintaan dari PT PLN dan PT
Telkom Tbk. yang merupakan 50%
dari total permintaan kabel domestik.
Proyek pengembangan transmisi PLN
memang gencar, terutama di luar Jawa
yang konsumsi listrik per kapita-nya
masih kecil.
Selain itu, konsumen kabel besar
lain yang menambah permintaan
adalah PT Kereta Api, dan PT
Perusahaan Gas Negara Tbk, serta
sektor industri properti.
Kenaikan produksi juga
disampaikan oleh Corporate Secretary
PT Kabelindo Murni Tbk. Gregory
Ongko. “Utilisasi kapasitas kami
mendekati 90%, dibandingkan dengan
2010 ada peningkatan tahun ini sekitar
55%-60%.”
Direktur Industri Material
Dasar Logam Ditjen Basis
Industri Manufaktur Kementerian
Perindustrian I Gusti Putu
Suryawirawan memperkirakan industri
kabel listrik akan bertumbuh 10-15
persen pada tahun depan.
Pemicunya, lantaran banyaknya
permintaan dari PT PLN (Persero)
dan perusahaan sektor industri lainnya.
“Mungkin malah bisa lebih dari 15%
karena tahun depan itu banyak proyek
listrik pemerintah dan swasta.”
Nouval menyakini penjualan
kabel pada 2012 bisa meningkat 20%
dibandingkan dengan tahun ini karena
sejumlah perusahaan menambah
kapasitas produksi, terdorong
oleh rencana pembangunan power
plant 10.000 megawatt (MW) serta
beberapa proyek swasta.
Industri kabel listrik dalam negeri

memiliki kapasitas produksi semua
jenis sebesar 350.000 ton per tahun.
Sebanyak 35 produsen kabel listrik
telah merealisasikan kapasitas produksi
dengan jumlah setara dengan tahun ini
pada 2010.
Tahun depan industri kabel bisa
mengkonsumsi 400.000 ton tembaga
dan sekitar 180.000 ton alumunium.
Sementara itu, kenaikan harga
kabel tahun ini diprediksi tidak akan
setinggi lonjakan harga tahun lalu.
Harga tembaga dan alumunium sejak
awal tahun hanya berbeda sekitar
Rp100 per kilogram.
“Perubahannya hanya sedikit, tidak
terlalu besar. Tidak seperti lonjakan
pada 2010,” ucapnya.
Nouval menjelaskan harga kabel
bisa diperkirakan dari harga bahan
baku utama yaitu tembaga dan
alumunium. “Untuk yang didominasi
tembaga, seperti kabel barewire harga
bahan baku bisa 90% dari harga jual,
alumunium sekitar 50%,” katanya.
Dibandingkan tahun lalu, menurut
Direktur Keuangan Sucaco Nicodemus
M. Trisnadi, harga rata-rata tembaga
pada tahun ini meningkat 30% adapun
harga rata-rata alumunium meningkat
17%.
SNI Wajib
Sementara itu, untuk
mengantisipasi masuknya produk
impor di bawah standar ke pasar dalam
negeri, pemerintah memberlakukan
penerapan SNI wajib bagi produk
kabel listrik yang tertuang dalam
Peraturan Menteri Perindustrian No.
50/M-IND/PER/5/2011 tentang
Pemberlakuan SNI Kabel Secara
Wajib.
Apalagi, pasar bebas akan
membebaskan perdagangan produk
antarnegara. “Kalau dulu PLN
mengontrol kualitas, sekarang tidak.
Semua bisa beli kabel tak ber-SNI dan
memasang di rumahnya. Itu bahaya,”
tutur I Gusti Putu Suryawirawan.
Jauh sebelum penerbitan SNI itu,
sebenarnya produk kabel buatan dalam
negeri telah dilindungi SNI tetapi
penerapannya masih sukarela sehingga
kontraktor bisa memasang kabel jenis
apapun tanpa pengawasan ketat PT

PLN (Persero) sebagai pengguna.
Apalagi, produsen dalam negeri
menginginkan adanya kepastian
pemasaran produk di tengah derasnya
impor kabel. Selama ini, jenis kabel
khusus untuk kebutuhan pabrik atau
elevator masih didatangkan dari
China.
Jumlah kabel yang diimpor dari
China itu memang tidak terlalu besar,
tetapi menurut Putu, besarannya
memiliki kecenderungan tren
peningkatan.
Noval Jamalullail menuturkan
aturan standardisasi itu akan
meyakinkan kualitas produk dalam
negeri yang selama ini menguasai
pangsa pasar domestik.
SNI Wajib itu akan berlaku
untuk kabel berinsulasi PVC dengan
tegangan pengenal sampai dengan
450/750 V-bagian 3 (kabel nirselubung
untuk perkawatan magun. Lalu, kabel
berinsulasi PVC dengan tegangan
pengenal sampai dengan 450/750
V-bagian 3 (kabel berselubung untuk
perkawatan magun).
Kemudian, kabel berinsulasi
PVC dengan tegangan pengenal
sampai dengan 450/750 V-bagian
5 (kabel fleksibel/kabel senur).
Selanjutnya, produk wajib SNI yaitu
kabel daya dengan insulasi ekstrusi
dan lengkapannya untuk tegangan
pengenal dari 1 kV (Um=1,2 kV)
sampai dengan 30 kV (Um=36 kV)bagian 1 (kabel untuk voltase pengenal
1 kV (Um= 1,2 kV) sampai dengan 3
kV (Um= 3,6 kV).
Produk terakhir wajib SNI yaitu
kabel daya dengan insulasi ekstrusi
dan lengkapannya untuk tegangan
pengenal dari 1 kV (Um=1,2 kV)
sampai dengan 30 kV (Um=36 kV)bagian 2 (kabel untuk voltase pengenal
6 kV (Um= 7,2 kV) sampai dengan 30
kV (Um= 36 kV).
Berkembang
Industri kabel di Indonesia
telah berkembang dan mampu
memproduksi berbagai jenis kabel,
mulai dari kabel listrik, kabel
telekomunikasi, kabel control, hingga
fiber optic.
Kabel listrik dikelompokkan

berdasarkan jenis tegangannya
yaitu tegangan tinggi (high voltage),
medium voltage (MV), dan low voltage.
Berdasarkan penggunaan isolasinya
kabel listrik dibagi menjadi kabel
telanjang yang terdiri dari kawat
aluminium (bare alluminium conductor)
dan bare cooper conductor. Umumnya
kabel telanjang ini adalah kabel udara
bertegangan ekstra tinggi, tinggi, atau
menengah.
Hampir semua pabrik kabel besar,
seperti PT Sucaco, Sumi Indo Kabel,
Voksel Elektrik, memproduksi semua
jenis kabel baik kabel listrik, telepon
maupun fiber optic.
Kabel bisa memiliki beberapa
jenis konduktor dan beberapa jenis
bahan isolasi. Juga diperlengkapi
dengan bahan penguat atau pelindung
dari pita baja. Kabel daya tegangan
tinggi untuk di bawah tanah biasanya
memiliki beberapa lapis isolator untuk
pelindung dari tegangan listrik dan
dilengkapi dengan lapisan pelindung
dari pita baja untuk melindungi dari
kemungkinan terkena kerusakan akibat
kena hantaman benda keras atau
benda tajam.
Kepala BPPT Marzan A Iskandar
mengatakan industri kabel nasional
memiliki daya saing tinggi. “Kita
(BPPT) ingin meyakinkan industri
dan user untuk menggunakan
kemampuan bangsa sendiri,” tegasnya.
Untuk meningkatkan daya saing
produk industri nasional, BPPT dan
PT Communication Cable System
Indonesia (CCSI), sepakat melakukan
kerja sama Pengembangan dan
Penerapan Teknologi Kabel Sistem
Serat Optik Bawah Laut di Indonesia.
“Ini menjadi titik awal bagi
kebangkitan industri kabel serat optik
bawah laut,” ujar Marzan. (mi)
Impor kabel 2004 - 2007
Tahun Volume(Tons)
2004

20,772

2006

35,830

2005*)
2007

Nilai(US$)
83.428

27,580

132.600

50,003

222.186

179.575

Sumber: BPS, Data Consult/ICN
Ket: *) Perkiraaan

Media Industri • No. 04 - 2011

45

Ekonomi&Bisnis

Ekonomi&Bisnis

Warna Baru dari

Dulux
Selama 2 tahun terakhir pasar cat nasional tampak
makin cerah. Setidaknya, pasar pewarna ini bertumbuh
10% atau lebih tinggi dari kenaikan gross domesstic
product. Sementara itu, penetrasi produk ini masih
rendah, sekitar 2 liter per kapita per tahun.

F

akta–fakta itulah yang
membuat perusahaan cat
dan pelapis terbesar di dunia
AkzoNobel tergiur untuk
melipatgandakan kapasitas pabriknya
di Indonesia dengan membangun
lokasi produksi raksasa (mega site) di
Cikarang, Jawa Barat.
AkzoNobel – perusahaan yang
berbasis di Amsterdam Belanda—telah
menggarap pasar cat dan pelapis di
Indonesia sejak 1971 melalui anak
usahanya PT ICI Paints Indonesia
dengan merek premium Dulux™.
AkzoNobel adalah produsen
46
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pelapis (coating) dan bahan kimia
khusus yang memiliki enam (6)
perusahaan dan lima (5) pusat
manufaktur di Indonesia yang
mempekerjakan sekitar 1.000 tenaga
kerja.
Jeremy Rowe, Managing Director
Decorative Paint Sout East Asia and
Pacific AkzoNobel, merasa sangat
optimis bahwa Indonesia akan menjadi
pasar cat terbesar di Asia.
“Kami merasa bahwa pasar
akan baik, dan persaingan dengan
kompetitor di sini juga baik,” ujarnya
saat acara Inaguration of Cikarang

Factory Expansion di Cikarang, Jawa
Barat, Jumat (18/11/2011).
Bagi AkzoNobel, Indonesia
adalah salah satu pusat pertumbuhan
penjualan terbesar di Asia, wilayah
yang diperkirakan akan menyumbang
20% dari pendapatan global
perusahaan Inggris-Belanda tersebut.
Menurut Rowe, pabrik ICI
Paints Indonesia di Cikarang yang
dibangun selama 9 bulan sejak April
2011 disiapkan sebagai lokasi produksi
raksasa cat dekoratif AkzoNobel
dengan kapasitas produksi lebih dari
100 juta liter cat per tahun.
Pabrik baru ini menggunakan
teknologi terbaru dan menerapkan
proses produksi berkelanjutan.
“Ekspansi pabrik di Cikarang untuk
memenuhi kebutuhan pasar dan
konsumen di Indonesia yang semakin
tinggi,” katanya setelah acara Inagurasi
Perluasan Pabrik Dulux.
Selain produksi cat dekoratif, anak
perusahaan AkzoNobel di Indonesia
memproduksi bahan pelapis kayu, cat
dan bahan pelapis otomotif, bahan
pelapis kapal laut, serta bahan kimia
untuk pulp dan kertas.
President Director PT ICI
Paints Indonesia Jerry Goei, pasar
cat di Indonesia masih didominasi
oleh produk cat dekoratif yakni
70 %. “Sepertiga dari pasar cat itu
dikonsumsi oleh sektor kontruksi baru,
sedangkan dua per tiga sisanya adalah
sektor repainting,” ujarnya.
Jerry optimistis, akan pangsa
pasar yang ada di Indonesia dan
pertumbuhan kapasitas akan diterima
masyarakat. “Kami optimistis dengan
produksi dan peningkatan kapasitas
kami mampu membuat masyarakat
tergiur,” terang Jerry.
Terlebih lagi, teknologi terbaru
yang digunakan memungkinkan
diproduksinya cat lebih banyak
warna dan lebih responsif memenuhi
permintaan konsumen. Dengan
perluasan pabrik itu, perseroan
menargetkan peningkatan produksi

Dulux hingga 5 kali lipat.
“Produksi kami setidaknya 20 juta
liter. Namun, dengan adanya teknologi
baru ini kami menargetkan 3—5 kali
lipatnya,” ujar Jerry.
Adopsi teknologi terbaru
AkzoNobel memungkinkan proses
produksi dengan fleksibilitas tinggi
melalui cycle time lebih pendek, dan
menghemat energi hingga 20%
sehingga daya saing tetap terjaga di
tengah peningkatan harga bahan
baku, terutama pigmen pewarna, yang
mendorong biaya produksi coating di
seluruh dunia.
Selain itu, teknologi terbaru itu
juga bisa menciptakan berbagai warna
baru. “Teknologi manufaktur teranyar

punya fleksibilitas warna dalam waktu
singkat. Karena sesuai dengan visi
Dulux yakni adding colour to people’s
lives dan memberikan solusi yang
sustainable. Good for earth,” jelasnya.
Jerry menuturkan perusahaan yang
telah lebih dari 40 tahun menggarap
pasar Indonesia ini akan terus
melakukan investasi dalam 5 tahun
mendatang agar makin bersaing di
pasar global.
Sejak memulai produksinya,
ICI Paints dikenal sebagai penyedia
cat premium Dulux™ yang selalu
menggunakan material kualitas tinggi
dan ramah lingkungan. ICI Paints
memperoleh ISO 9001, ISO 14001
dan juga Green Label Singapore, serta

INDONESIA MENJADI PASAR UTAMA
Pasar cat dan pelapis dunia menggeliat kembali
menjelang akhir 2010, terdorong oleh kekuatan negara –
negara di Asia, termasuk Indonesia yang menjadi kunci
utama di pasar Asean.
Berdasarkan data Frost & Sullivan – perusahaan
konsultan yang telah mendampingi lebih dari 1.000
perusahaan, pasar cat dan pelapis pada 2010 diperkirakan
sekitar US$48 miliar dengan ukuran pasar dari 15 juta
metrik ton, dengan tingkat pertumbuhan 8 – 11 persen.
Sementara itu pada tahun 2011 ditandai dengan
optimisme para pemain industri dengan proyeksi
pertumbuhan pasar hingga dua digit, sejalan dengan
pertumbuhan industri konstruksi, baja, otomotif, dan
furnitur.
Selain itu, pertumbuhan pasar domestik di negaranegara Asia yang lebih tinggi memacu perkembangan
pemain domestik atau lokal. Teknologi ramah lingkungan
akan bertumbuh tinggi, khususnya untuk pelapisan jenis

merupakan anggota pendiri Green
Building Council Indonesia.
Selain Dulux, merek lain yang
dimiliki AkzoNobel di antaranya
Sikkens, International dan Eka.
AkzoNobel merupakan salah satu
perusahaan dari Global Fortune 500
dan secara konsisten menduduki
peringkat atas pada Dow Jones
Sustainability Indexes.
Pabrikan yang memiliki slogan
slogan Tomorrow’s Answers Today ini
beroperasi di lebih dari 80 negara
dengan karyawan sedikitnya 55.000
orang. Pada 9 bulan pertama 2011,
AkzoNobel meraup pendapatan
€11,91 miliar atau baik 8 persen
dibandingkan dengan peeriode yang
sama tahun lalu. (mi)

bubuk dan berbasis air.
Country Director Frost Sullivan Indonesia Eugene
van de Weerd mengatakan Indonesia dan Vietnam
berpeluang besar menjadi pasar utama industri cat
dan pelapis di Asia Pasifik, didorong oleh tingginya
pertumbuhan permintaan di kedua negara itu dalam
beberapa tahun terakhir.
Kedua negara ini menunjukkan potensi pertumbuhan
yang tinggi dengan angka pertumbuhan mencapai dua
digit, ditandai dengan masih rendahnya konsumsi dalam
negeri. “Masih banyak kesempatan di dalam pertumbuhan
penjualan di kedua negara ini,” ujarnya.
Sebaliknya, industri di Jepang dan Korea Selatan
tidak bernasib baik selama krisis ekonomi sehubungan
dengan jaringan keuangan global mereka yang luas. Pasar
besar seperti Australia, Korsel, dan Jepang memiliki
pertumbuhan pasar lebih rendah, “Konsumsi cat per
kapita yang tinggi yang mengindikasikan pasar mereka
jenuh.” (mi)
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Mustika Ratu
Melanglang Buana

Bermula dari usaha
di sebuah garasi di
rumahnya, BRA Mooryati
Soedibyo akhirnya
sukses menjadi produsen
kosmetika berkelas dunia.
Berbendera PT Mustika
Ratu Tbk., beragam produk
kosmetika telah diekspor
ke berbagai negara.
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M

ooryati lahir di
Surakarta, 5 Januari
1928 sebagai puteri
yang tumbuh di dalam
Keraton Surakarta. Tradisi keluarga
yang aristokrat sudah menjadi bagian
hidup sehari.
Dibimbing langsung oleh eyang
puterinya, Mooryati tak hanya
mempelajari tetapi juga mewarisi
pengetahuan memilih tetumbuhan
berkhasiat, serta meraciknya menjadi
ramuan kesehatan maupun kecantikan
yang selama ini hanya menjadi
monopoli para bangsawan.
Setelah menikah pada tahun 1956,
Mooryati meninggalkan kehidupan
keraton dan terjun ke masyarakat.

Dalam mengisi waktu luangnya, ibu
muda ini membuat lulur dan jamu
untuk diberikan secara cuma-cuma
kepada isteri teman sejawat suami.
Ibu-ibu yang hendak mengawinkan
anaknya minta tolong dibuatkan jamu
Komajaya, Komaratih, Lulur, Mangir,
hingga Parem lengkap. Saat itu
belum terlintas untuk berwiraswasta.
Semuanya semata-mata sebagai hobi,
bukan bisnis.
Akan tetapi, merasa senang
dengan pesanan yang meningkat, pada
tahun 1973 Mooryati memulai untuk
membuatnya dalam skala besar di
garasi rumahnya, dibantu dengan dua
orang pembantu.
Pada tahun 1975, didirikanlah PT
Mustika Ratu yang membuat lima
macam produk, berserta beberapa
kosmetika tradisional, seperti lulur,
mangir, bedak dingin, dan air mawar.
Dua tahun berjalan, distribusinya telah
meluas tidak hanya di Jakarta, tetapi
juga di Semarang, Surabaya, Bandung,
dan Medan.
Menanggapi peningkatan
permintaan, pada tanggal 8 April 1981
diresmikanlah pendirian pabrik PT
Mustika Ratu oleh Menteri Kesehatan
Soewardjono Soeryaningrat, dengan
jumlah karyawan 150 orang.
Di Indonesia, industri kosmetika
mulai marak tahun 1980-an bersamaan
dengan meningkatnya pengetahuan
masyarakat pada pemeliharaan
kesehatan dan kecantikan akibat
membaiknya perekonomian dengan
dukungan kebijakan pemerintah.
Seiring dengan makin
menggemanya semangat back to nature,
banyak orang di seluruh dunia kini

makin menggandrungi produk-produk
yang terbuat dari bahan alami dan
proses produksinya tidak merusak
kelestarian alam.
“Perusahaan kami pun telah lama
tumbuh berdasarkan prinsip ini,” ujar
BRA Mooryati Soedibyo.
Produk-produk jamu dan
kosmetika tradisional Mustika Ratu
dibuat dari bahan-bahan alami.
Hampir seluruh produk diramu
sesuai resep leluhur, pusaka Keraton
Surakarta Hadiningrat, yang
diwariskan turun menurun.
Namun kini produk-produk ini
dibuat dengan menggunakan teknik
dan mesin modern yang memenuhi
standar ketat kualitas dan keamanan.
Produk-produk Mustika Ratu
kini menempati posisi puncak di
pasar domestik dan diterima baik di
pasar luar negeri, seperti Malaysia,
Singapura, Brunei Darussalam, Asia
Timur, Eropa Timur, Timur Tengah
dan beberapa negara Afrika.
Bertolak dari keberhasilan
ini, perusahaan berencana untuk
meningkatkan ekspor dan penetrasi ke
pasar internasional. Mustika Ratu kini
memusatkan usahanya pada produk
jamu dan kosmetika tradisional,
yang kategori produknya – baik jenis
produk maupun mereknya – terus
berkembang.
Tanggal 27 Juli 1995 adalah
hari bersejarah bagi PT Mustika
Ratu yang saat itu mencatatkan
sahamnya di Bursa Efek Jakarta (Bursa
Efek Indonesia). Inilah fase baru
manajemen perusahaan manufaktur
kosmetika Indonesia.
Mooryati juga tercatat sebagai
‘ratu’ yang sukses merealisasikn
suksesi kepemimpinan dalam kerajaan
bisnisnya. Setelah menggembleng
anak–anaknya, akhirnya pada 2002
tampuk kepemimpinan Mustika Ratu
diserahkan pada Putri K. Wardhani—
yang duduk sebagai chief executive
officer.
Di tengah persaingan usaha dewasa
ini makin ketat, Mustika Ratu di
bawah kepemimpinan Putri, terus
berekspansi. Tantangan itu terutama
terkait dengan adanya peraturan yang
memberikan kebebasan bea masuk.

Sebagai contoh CAFTA atau
kebebasan perdagangan di China
dan ASEAN. Produk kosmetik asing
yang akan masuk ke Indonesia tidak
perlu mendaftar ke Badan Pengawas
Obat dan Makanan (BPOM). Mereka
cukup mengirimkan pemberitahuan
atau notifikasi. Dalam dua pekan,
produk asing sudah berada di pasaran
dalam negeri.
Putri mengatakan bahwa
kebebasan berdagang merupakan
ancaman terhadap produk-produk
nasional. “Yang harus disikapi, kita
harus memperkuat merek, kita harus
semakin berdaya saing. Kita tidak bisa
melihat lingkungan semata, tetapi kita
harus melihat dunia sebagai tempat
dagang,” kata Putri.
Putri yakin produk kosmetik
berbasis jamu bakal mendapat tempat
di pasar dalam negeri maupun
luar negeri. Hal itu sejalan dengan
pemahaman masyarakat terhadap
produk-produk berbahan alam yang
dapat menjaga kelestarian lingkungan.
Setidaknya, dalam 9 bulan
pertama hingga September 2011,
perseroan berhasil membukukan
penjualan Rp286,67 miliar atau
tumbuh 14% dari tahun sebelumnya.
Setelah dikurangi dengan beban
usaha dan beban lain-lain, Perseroan
membukukan laba bersih sebesar
Rp13,28 miliar. Dengan demikian laba
bersih persaham tahun 2011 ini adalah
sebesar Rp31 per saham.
Perseroan akan terus mengejar
peluang-peluang baru untuk
meningkatkan pertumbuhan usahanya
dengan dukungan kegiatan usaha
intinya yang kokoh dan merekmerek yang kuat serta perluasan dan
penguatan pasar baik dalam maupun
luar negeri.
Selain itu, efisiensi biaya di setiap
departemen menjadi fokus manajemen
dalam memberikan kontribusi bagi
peningkatan keuntungan usahanya
sehingga dapat memberikan kepuasan
bagi seluruh stakeholders Perseroan.
Penghargaan-penghargaan yang
diterima oleh Perseroan merupakan
bentuk kepercayaan masyarakat dan
konsumen atas kualitas dan mutu
produk yang baik dan bermutu.

PT Mustika Ratu Tbk mengincar
beberapa negara baru sebagai tujuan
ekspor, seperti Qatar, Dubai, Meksiko,
Amerika Serikat, dan Kanada.
“Tahapan awal sifatnya masih semitrading, penjajakan. Kalau sambutan
masyarakat luar biasa baru kami
akan membuat komitmen dengan
distributor asal negara itu untuk
memerluas distribusi,” ujar Direktur
Mustika Ratu Arman S. Tjitrosoebono.
Saat ini tujuan ekspor perseroan
mencapai 30 negara, dengan Malaysia
sebagai negara dengan porsi ekspor
terbesar. Porsi penjualan ekspor
mencapai 15% dari total penjualan.
Pasar di negara-negara tujuan
ekspor baru, nantinya diharapkan
bisa berkembang seperti Malaysia. Di
negeri jiran, perseroan membangun
kantor cabang untuk memenuhi
besarnya permintaan di negara
tersebut.
Perluasan pasar ekspor dilakukan
perseroan untuk menggenjot
pertumbuhan penjualan. Tahun ini,
penjualan perseroan ditargetkan
tumbuh hingga 18%. Adapun,
hingga September lalu pertumbuhan
penjualan year to date emiten yang
mulai melantai sejak 1995 ini sudah
mencapai 14%.
Sementara itu, hingga September,
Mustika Ratu sudah merealisasikan
80% belanja modal 2011. Selain untuk
kebutuhan rutin, semisal pembelian
bahan baku, perusahaan itu juga
menggunakan capex 2011 untuk
renovasi pabrik di Ciracas.
“Renovasi pabrik dan cabang sudah
menghabiskan Rp7,4 miliar, sedangkan
total realisasi capex hingga September
sudah mencapai Rp23,6 miliar,” jelas
General Manager Finance Mustika
Ratu Fransisca Sestri.
Sejalan dengan renovasi pabrik
dijadwalkan rampung Januari 2012,
belanja modal tahun depan tidak akan
sebesar tahun ini. Tahun depan, emiten
berkode saham MRAT tersebut
menganggarkan belanja modal sebesar
Rp20 miliar.
Setidaknya belanja modal sebesar
itu bisa memacu pertumbuhan
penjualan dan laba bersih hingga 20%.
(mi)
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Kunci kekuatan sayap

Wings Corporation

Wings Corporation
didirikan pada tahun
1948 di Surabaya.
Berawal dari sebuah
industri rumahan,
perusahaan yang dirintis
Ferdinand Katuari
dan Harjo Sutanto ini
menjelma menjadi
raksasa pabrikan produk
konsumer yang tak hanya
merajai pasar domestik
tetapi juga berekspansi
ke sedikitnya 105 negara.
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roduksi pertama Wings
adalah sabun cuci hijau
buatan tangan. Saat itu,
Ferdinand Katuari dan
Harjo Sutanto—dengan firma yang
dibentuknya—memasarkan produknya
dengan sistem door to door. Hanya
berselang 2 tahun, Wings mulai
memproduksi dan membuat sabun
mandi.
Perlahan tapi pasti, usaha sabun
tersebut berkembang pesat. Pada
1971, Wings mencatat peluncuran
produk baru bermerek Ekonomi. Tak
hanya itu, Wings juga mengepakkan
sayapnya ke bisnis bahan baku
detergen dengan mendirikan pabrikan
alkybenzene di bawah bendera PT
Unggul Indah Cahaya.
Setelah itu, perusahaan dengan
logo sayap mengepak ini meluncurkan

sabun merek Wings Biru dan sabun
Dangdut pada 1980.
Pada awal dekade 1990-an, Wings
Surya kian agresif mengembangkan
dan memperluas pasar. Tentu saja
juga dengan memperbanyak inovasi
produk yang bisa menjawab kebutuhan
konsumen.
Sebelum Fa Wings berubah
menjadi PT Wings Surya, perusahaan
ini sempat meluncurkan merek Extra
Aktif dan detergen So Klin, dan
setelahnya meluncurkan merek Daia
untuk menjawab kebutuhan konsumen
di saat krismon 1998.
Kelompok perusahaan yang
berbasis di Surabaya ini memang
banyak mengembangkan produkproduk kebutuhan sehari-hari
masyarakat dengan harga miring
namun dengan kualitas yang terjamin.
Strategi bisnis inilah yang menjadi
salah satu kemampuan bersaing
dengan kompetitor raksasa seperti
Unilever. Positioning bisnis ini terbukti
sukses di pasar, di mana produkproduk Wings Surya kian mendapat
tempat.
Salah satu produk fenomenal dari
Wings Surya adalah Mie Sedaap.
Produk dari kelompok Wings Food
ini berhasil mengubah konstelasi pasar
di industri mie instan yang selama
ini banyak dikuasai oleh produk dari
perusahaan lain.
“Tujuan Wings Corporation
adalah memproduksi produk-produk
berkualitas internasional dengan harga
ekonomis,” demikian pernyataan
Wings dalam situs resminya. Dengan
produk ini Wings berhasil menembus
pasar kompetitif.

Seiring dengan perkembangan
Wings yang begitu pesat, pabrik kedua
PT Sayap Mas Utama dibangun di
Jakarta. Wings menghasilkan produk
antara lain toilet sabun, bedak dan bar
deterjen, floorcleaners, pelembut kain,
dan pembalut untuk market di seluruh
Indonesia dan sekitarnya.
Pabrik ketiga juga dibangun di
Jakarta, PT Lionindo Jaya. Perusahaan
ini dibangun bersama – sama dengan
Lion Corporation Jepang untuk
memproduksi beragam merek seperti
Emeron, Halaman Satu, Ciptadent,
dan Mama.
Produk mereka termasuk shampoo,
shower gel, produk perawatan kulit,
pasta gigi, dan mencuci piring cair.
Dalam 5 tahun, merek ini berhasil
menangkap pangsa pasar yang
signifikan di Indonesia.
Selain produk konsumen, Wings
memiliki plantation PT Damit
Mitra Sekawan dan PT Gawi
Makmur Kalimantan, menghasilkan
oleochemical. Perusahaan ini dibelinya
tahun 1995. Di samping itu, bersama
menggarap bisnis gypsum dengan
Siam Cement dan
semen fiber melalui PT Siam-Indo
Gypsum Industry (merek Elephant).
Wings memang terus
mengembangkan sayap usahanya
secara vertikal dan horizontal, bahkan
ke sektor lain seperti bahan bangunan.
Dengan tetap berpijak pada filosofi to
produce quality and affordibility at the
convenience of our customers.
Grup Wings Surya juga merambah
bisnis properti, perkebunan, oleo
chemical, dan keramik. Di industri
oleo chemical, Wings Surya berkongsi
dengan Grup Salim dan Grup Lautan
Luas lewat PT Ecogreen.
Bisnis Wings Surya semakin
lengkap dengan kehadiran perusahaan
packaging, PT Unipack, yang
merupakan hasil bermitra dengan PT
Djarum.
Keluarga Katuari juga sempat
berekspansi di bisnis perbankan
lewat bendera PT Bank Ekonomi
Tbk sebelum akhirnya mereka
memilih untuk melego bank tersebut
ke Hongkong and Shanghai Bank
Corporation (HSBC).

Wings telah berinvestasi baik
integrasi hulu dan hilir. Sehingga
memungkinkan bagi mereka
menghasilkan secara konsisten
produk-produk berkualitas dengan
biaya lebih rendah berupa harga
jual yang lebih rendah dibanding
pesaingnya.
Perusahaan kami telah berkembang
secara vertikal dan horizontal, dan
bahkan ke sektor-sektor lain seperti
bahan bangunan. Namun, filosofi kami
tetap, “Untuk menghasilkan kualitas
dan affordibility di kenyamanan
pelanggan kami,” kata Eddy William
Katuari, Komisaris Utama Wings
Corp, yang juga generasi kedua
Ferdinand Katuari.
Asto Sunu Subroto, Dirut PT
Mars Capricon—perusahaan di bidang
riset pemasaran, menilai struktur
industri Grup Wings sangat tangguh.
Kompetensinya diperkuat dengan
menguasai industri hulu alkylbenzene
(bahan baku detergen).
Tak heranlah, produk sabun
dan detergennya bisa bersaing
dari segi harga. Selain itu, Wings
ditunjang beberapa perusahaan
dagang dan distribusi yang dikelola
sendiri. “Dengan kelengkapan
infrastruktur seperti itu, Wings
mudah mengembangkan produknya
secara vertikal dan horisontal,” Asto
menjelaskan.
Keberhasilan Wings ini didukung
oleh karyawan yang berdedikasi
tinggi untuk menghasilkan produk
berkualitas dan berdaya saing. Wings
juga mampu mempertahankan kualitas
sekaligus melakukan efisiensi sehingga
krisis pun justru dijadikan peluang
untuk meluncurkan produk seperti
Daia dengan harga lebih rendah dari
Rinso dan Soklin.
Dengan kekuatan yang
dimilikinya, Wings berekspansi ke
pasar mancanegara. Awalnya sekadar
untuk memenuhi permintaan buyer
dari luar negeri. Melihat permintaan
yang cenderung meningkat pada
pertengahan 1990-an mulai menyeriusi
pasar luar negeri.
Langkah ekspor Wings ini dimulai
dari Asean. Alasannya, selain dekat
wilayahnya, pasarnya yang hampir

sama bisa didekati dengan strategi
pemasaran yang tak jauh berbeda.
Bahkan, Wings membuka kantor
cabang di Vietnam, Malaysia, dan
Filipina.
Pada saat yang sama, Wings juga
masuk ke Nigeria untuk menggarap
pasar di Afrika. Berbeda dengan di
pasar Asean, Wings menggunakan
strategi advertising yang sangat hard
selling.
Bentuk-bentuk promosinya pun
berbeda. Di negara yang belum
maju, promosi harga (diskon) sangat
digemari, sedangkan di negara yang
sudah lebih maju, program program
promosinya bisa lebih beraneka.
Strategi marketing dan branding
yang matang terbukti membuahkan
sukses. Di Malaysia, brand Daia
bahkan mendapat penghargaan sebagai
merek yang paling cepat berkembang
dari Malaysia Marketing Association
(bekerja sama dengan ACNielsen),
sementara di sejumlah negara di Timur
Tengah, So Klin menjadi market leader.
Merek-merek toiletries milik
kelompok Usaha Wings ini juga
merambah pasar Australia, Afrika,
hingga Amerika. Grup Wings, seperti
diungkapkan Sungkono Sadikin, Head
of International Business PT Sayap
Mas Utama, telah menjangkau 105
negara di seluruh dunia.
“Dan yang membanggakan, bagian
terbesar atau sekitar 98% dari ekspor
toiletries kami dilakukan dengan
menggunakan merek sendiri,” kata
Sungkono.
Dengan terbukanya jalur
pemasaran dan distribusi ke
mancanegara, Wings memperluas
pasar kategori produk makanannya ke
berbagai negara, seperti Mie Sedaap ke
Australia dan Timur Tengah.
Dengan sayap yang mengepak,
Wings telah menjejah dan produknya
dikenal konsumen dunia. Sukses
ini tampaknya tidak terlepas dari
petuah Johannes Ferdinand Katuari,
pendiri kelompok usaha Wings, yang
telah menjadi filosofi perusahaan.
“Kalian tidak perlu dikenal orang.
Cukup barangnya saja yang dikenal
orang.”(mi)
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Peluang Tenaga Surya di
Bumi Khatulistiwa

P
Indonesia merupakan
negara yang sangat
potensial untuk
menggunakan tenaga surya
sebagai energi alternatif,
karena terletak tepat di
garis khatulistiwa. Di saat
pasokan energi listrik
masih byar-pett, PT Len
Industri (Persero) pun
menggarap ceruk pasar ini.
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embangkit listrik tenaga surya
(PLTS) adalah pembangkit
yang memanfaatkan sinar
matahari sebagai sumber
penghasil listrik. Alat utama untuk
menangkap, pengubah dan penghasil
listrik adalah photovoltaic yang disebut
secara umum modul / panel solar cell.
Dengan alat tersebut sinar
matahari diuubah menjadi listrik
melalui proses aliran-aliran elektron
negatif dan positif didalam cell modul
tersebut karena perbedaan elektron.
Hasil dari aliran elektron-elektron
akan menjadi listrik DC yang dapat
langsung dimanfatkan untuk mengisi
battery / aki sesuai tegangan dan
ampere yang diperlukan.
Komponen inti dari sistem PLTS
ini meliputi peralatan modul solar
cell, regulator / controller, aki (battery),
inverter DC to AC, beban (load).
Rata-rata produk modul solar cell
yang ada di pasaran menghasilkan

tegangan 12 – 18 VDC dan ampere
0,5 – 7 Ampere. Modul juga memiliki
kapasitas beraneka ragam mulai
kapsitas 10–200 Watt Peak juga
memiliki tipe cell monocrystal dan
polycrystal.
Setelah bertahun-tahun berkutat
dengan perencanaan pengembangan
industri sel surya dalam negeri, PT
Len Industri pun menggarap lebih
serius pasar energi surya yang dianggap
masih menyisakan ceruk besar di
Tanah Air.
Kendati dari sisi pendapatan
perusahaan, kalah jauh dengan
transportasi yang mengambil
porsi 42 persen, pasar energi surya
menawarkan masa depan menjanjikan.
Untuk itu, BUMN Strategis ini pun
menginvestasikan Rp 300 miliar bagi
pengembangan energi terbarukan,
terutama untuk pabrik sel surya dan
LED berkapasitas 50 megawatt per
tahun.

Dengan langkah itu, perusahaan
manufaktur elektronika itu
menempatkan diri dalam industri
hulu energi surya. Sebagai akselerasi,
mereka bakal menggandeng
perusahaan engineering, procurement,
dan construction di bidang energi
sejenis.
Dalam estimasi Len, potensi
kebutuhan energi kebutuhan bisa
mencapai 1 Gigawatt dalam 10 tahun
mendatang, setara 100 MW per tahun.
Len juga siap mendukung langkah
PLN menggantikan pembangkit
kapasitas kecil dengan solar panel.
Optimisme Len juga semakin
menebal menyusul kebijakan
pemerintah yang lebih memihak
penggunaan energi alternatif. “Itu di
antaranya melalui program Masterplan
Program Percepatan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3I) dengan
peran Len sebagai konektivi agent,”
kata Dirut Len, Wahyuddin Bagenda
di Bandung.
Produk sel surya Len selama ini
di antaranya digunakan untuk fungsi
penerangan di jalan strategis. Di luar
itu, lebih banyak diminta di daerah
terpencil. Diharapkan, penggunaan
sel surya bisa massal pula di perkotaan
karena menyimpan peminat yang jauh
lebih besar.
Keberadaan pabrik PLTS ini akan
memberikan nilai ekonomis yang
tinggi, baik bagi masyarakat perdesaan
maupun perkotaan.
Bagi masyarakat perdesaan,
katanya, pengembangan sel surya
ini akan mampu meningkatkan
rasio elektrisitas listrik ke daerah,
termasuk membantu kesejahteraan
masyarakat. Bagi daerah perkotaan
bisa mengurangi penggunaan bahan
bakar fosil. Diharapkan, pembangunan
pabrik sudah dimulai awal 2010 di area
PT Len, menggunakan teknologi thin
film.
Dalam rancangannya, pabrik
yang lebih dikenal dengan nama
pembangkit listrik tenaga surya
(PLTS) itu diperkirakan akan menelan
investasi 125 juta dolar AS atau sekitar
Rp 1,25 triliun.
Kendati nilai investasinya
sangat besar, Wahyuddin Bagenda

meyakinkan balik modal akan terjadi
setelah 3 tahun. “Kalau bicara jangka
pendek, nilai investasi ini memang
terlihat sangat mahal. Akan tetapi,
jika jangka panjang, akan jauh lebih
murah.”
Pembangkit listrik ini juga tidak
akan terpengaruh kondisi ekonomi
dan harga minyak dunia. Proyek PLTS
ini telah diwacanakan sejak 1970.
Satu megawatt tenaga matahari
bisa menghasilkan energi hingga
1,5 juta kwh atau setara dengan 500
kiloliter bahan bakar minyak (BBM).
Jika satu barel minyak diasumsikan
70 dolar AS, setiap 1 megawatt energi
yang dihasilkan akan menghemat
300.000 dolar AS.
Jika yang dihasilkan mencapai 50
megawatt per tahun, berarti Indonesia
bisa menghemat hingga 15 juta dolar
AS.
Menurut Ade Hermaka, Corporate
Secretary PT Len Industri Persero,
angka 50 megawatt hanyalah
permulaan. Ke depannya, setiap tahun
akan mengalami peningkatan hingga
10 megawatt.
“Berdasarkan model yang telah
kami susun bahkan bisa mencapai
angka maksimal 90 megawatt per
tahun,” tuturnya. Sebagai gambaran,
pemanfaatan modul sel surya untuk
memenuhi kebutuhan 20-25 persen
energi PT Len. Sejak saat itu tagihan
listrik PT Len turun dari Rp 60 juta
lebih menjadi Rp 50 juta per bulan.
Potensi tenaga surya di
Indonesia terhitung sangat besar
dan diperkirakan bira menghasilkan
listrik hingga hitungan terawatt,
jauh melebihi produksi PLN yang
masih berada pada ukuran gigawatt.
Indonesia merupakan negara dengan
serapan tenaga surya terbesar di
ASEAN.
Untuk memenuhi bauran energi
pada 2025, pemerintah menargetkan
pemanfaatan sel surya hingga 1-2
gigawatt, 1,25-2,5 persen kebutuhan
energi nasional. Namun, sejauh ini
demand industri sel surya di Indonesia
baru mencapai 10 megawatt. Nilai
ekonomis baru tercapai pada angka 50
megawatt.
Dalam perkembangannya, sel surya

juga bisa menjadi sumber pemasukan
masyarakat. Jika ke depannya
Indonesia sudah memiliki kebijakan
feed in tariff seperti di 40 negara lain,
masyarakat yang memasang solar sel di
rumah atau kantor bisa menjual energi
tersebut kepada PLN.
Executive Officer Group General
Manager Environmental Protection
Group Sharp Corp Muramatsu
Tetsuro mengatakan Indonesia
merupakan negara yang potensial
untuk menggunakan tenaga surya
sebagai energi alternatif karena terletak
di garis khatulistiwa dengan intensitas
cahaya yang memadai.
“Dibandingkan Jepang, Indonesia
memperoleh 2 kali lipat intensitas
cahaya matahari yang sangat
mencukupi untuk penggunaan
panel surya,” ujarnya dalam acara
Sharp Environmental Forum III di
Gedung Widyasatwaloka, Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI),
Cibinong, Jawa Barat, Senin (28
November 2011)
Belakangan, pabrikan asal Jepang
ini pun ngiler dengan pasar Indonesia.
Sharp, seperti diungkapkan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral
Jero Wacik, telah ancang-ancang
mengembangkan listrik tenaga surya
di Indonesia dengan investasi US$ 1
miliar atau sekitar Rp 8,5 triliun.
“Mereka (Sharp) akan jajaki mana
lokasi yang tepat,” kata Jero di Nusa
Dua Convention Center, Nusa Dua,
Bali, Sabtu (19 November 2011).
Seorang dirjen dikabarkan telah
terbang ke Jepang untuk ketemu
Sharp.
Di Thailand pabrikan Jepang
memiliki proyek di kawasan seluas
160 ha yang dipasangi panel surya.
Hasilnya listrik 73 MW (megawatt)
dengan harga US$ 23 sen per kwh.
Seperti dingkapkan Bagenda, listrik
tenaga surya ini biayanya jauh lebih
murah dibandingkan dengan listrik
pembangkit berbahan bakar BBM.
Setelah masa depresiasinya selesai,
nilainya menjadi US$ 3-5 sen per kwh.
Bila Indonesia punya lahan yang
luas dan dianugrahi matahari yang luar
biasa melimpah, dan tak dimanfaatkan,
siapa yang keliru? (mi)
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Inovasi dari Ajang IFDA
Karya dan terus berkarya. Inilah yang selalu dibenak para
desainer muda furniture itu. Untuk mendorong kreatifitas
mereka, pemerintah pun kembali menggelar ajang
Indonesia Furniture Design Award (IFDA) 2011.

P

ro dan kontra kebijakan
ekspor rotan bahan baku
yang berlangsung beberapa
tahun terakhir seakan tak
menyurutkan mereka untuk berkarya.
Buktinya, ajang kompetisi tahunan
IFDA yang berlangsung pad 2007,
2008, dan 2010 tak pernah sepi
peserta.
Demikian juga yang terjadi pada
gelaran tahun ini. Tercatat sebanyak
197 desainer muda mengikutkan karya
terbaik mereka dalam lomba ini.
Indonesia Furniture Design Award
diselenggarakan oleh Direktorat
Jenderal Industri Agro dan didukung
oleh Asosiasi Pengusaha Mebel dan
Furniture Indonesia (Asmindo) serta
Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan
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Indonesia (AMKRI).
Ajang kompetisi desain furniture
tingkat nasional ini diharapkan dapat
melahirkan ide‐ide desain baru yang
bisa diterima masyarakat global
sehingga memajukan pertumbuhan
industri mebel Indonesia.
“Selain memberikan penghargaan
kepada desainer, kompetisi ini juga
membuka kesempatan bekerja sama
dengan industri, sehingga karya terbaik
dapat diproduksi secara komersial
dan menguntungkan,” kata Direktur
Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Kementerian Perindustrian Aryan
Warga Dalam.
IFDA 2011 mengambil tema
Inovasi Desain Furniture Berbahan
Kombinasi Rotan dan Kayu yang

Berdayasaing Tinggi. Jenis desain
furniture yang dilombakan adalah
kursi dengan bahan baku kombinasi
rotan dan kayu.
Syaratnya pun mudah, yakni warga
negara Indonesia, individu/perorangan,
maupun wakil perusahaan, dan
mengirimkan konsep desain dengan
melampirkan fotokopi identitas
(KTP), biodata, alamat rumah, nomor
telepon, nomor HP, dan alamat email.
Karya desain yang dikirim
harus terbaru, asli pemikiran sendiri
(original), menawarkan ide baru yang
segar, inovatif dan belum pernah
dipublikasikan, serta dilengkapi
dengan pemaparan tertulis/konsep.
Gambar tampak depan, samping
dan potongan, sketsa perspektif 3
dimensi manual atau digital rendering,
pada kertas A3, wajib disertakan
gambar teknik dengan penjelasan
detail dan ukuran, sertakan pula data
dalam 1 CD (soft copy).
Peserta hanya boleh mengirim
satu karya saja, perorangan atau
wakil perusahaan. Juri dan panitia
tidak boleh mengikutsertakan
pegawai/saudara yang ada hubungan
dengannya, untuk ikut serta dalam
kompetisi desain ini.

Ajang ini melibatkan juri yang
berkompeten, yakni Prof Imam
Buchory (akademisi), Irvan Noe’man
(IA‐SR ITB), Leonard Theosabrata
(desainer), Karina (wakil industri
kayu), M. Hatta Sinatra (wakil industri
rotan), Yori Antar (IAI), dan Moch.
Refra Jaya (HDII).
Mereka akan menilai desain –
desain tersebut dari berbagai segi,
yakni aspek ergonomi (comfortable,
healthy, safety), aspek fungsi
(Functional‐Universal), nilai inovasi
(innovation value), aspek ramah
lingkungan (green orientation), serts
estetika dan orientasi pasar (aesthetics
and marketable).
Bagi mereka yang memang
akan mendapatkan hadiah berupa
kunjungan studi ke Shanghai‐China.
Tidak hanya itu, bagi pemenang
pertama akan mendapatkan hadiah
uang tunai Platinum Prize senilai
Rp20 juta, adapun terbaik kedua
mendapatkan Gold Prize senilai Rp15
juta, di urutan ketiga memperoleh
Silver Prize senilai Rp10 juta, dan
urutan ketiga akan diberi Bronze Prize
senilai Rp5 juta,
Adapun bagi pesert terbaik yang
masuk nominasi akan mendapatkan
sertifikat dari Kementerian
Perindustrian, Asmindo, dan AMKRI.
Setelah memalui proses panjang,
pada awal Agustus 2011 tercatat
sebanyak 18 karya terbaik desain
furniture terpilih menjadi nominator.
Pada awal November 2011, mereka
kembali menunjukkan kebolehannya
dalam mempresentasikan konsep
desain berbahan baku rotan di Hotel
Penisula, Jakarta, Rabu (2/11).
Aryan mengatakan orangorang muda yang kreatif menjadi
tumpuan, apalagi kini kemajuan
teknologi memungkinkan penciptaan
model-model terbaru. Para desainer
muda ini dapat menjadi tumpuan
pada kemajuan teknologi yang
memungkinkan dapat menciptakan
model-model terbaru.
Paling tidak, kita bisa makin
berdaya saing tinggi dan mampu
mereposisi industri mebel Indonesia di
tengah persaingan yang makin ketat.
“Desain-desain kreatif ini diharapkan

dapat membidik pasar furnitur global.”
Rotan di nilai sebagai kejayaan
Indonesia, dijadikan bahan baku
utama. sehingga kebangkitan industri
rotan kembali diraih Indonesia. Bukan
hanya karya yang ditampilkan, tetapi
juga konsep dan visi karyanya.
Sejak beberapa tahun terakhir,
kinerja ekspor furniture Indonesia
terus melemah. Pada 2009, peringkat
Indonesia sebagai pengekspor furniture
melorot ke posisi 14 dengan angka
ekspor 200 juta dolar AS. Padahal, 3
tahun sebelumnya Indonesia ada di
peringkat ke-8.

Ekspor furniture Indonesia tercatat
di bawah China dan Malaysia. Sejauh
ini, Indonesia masih menghadapi
keterbatasan jumlah desainer yang
menaruh minat pada industri furniture,
desain produk furniture umumnya
masih ditentukan oleh pembelin (job
order), dan diperlukannya peningkatan
mutu desain yg mengikuti selera dan
tren pasar.
Sejalan dengan sukses gelaran
IFDA, beragam permasalahan di
industri furniture sedikit banyak
terkikis. (mi)
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Kampoong Industry
di KTT Asean

Selama sepekan
menjelang KTT
Asean, ada suasana
berbeda di Nusa Dua
Bali, tepatnya di Bali
Collection. Beragam
industri dengan
karya unik, kreatif,
dan berwawasan
budaya yang menarik
menjadi perhatian
para pengunjung
dan delegasi. Inilah
Kampoong Industry.
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Kampoong Industry adalah ajang
pameran khusus yang diselenggaran
oleh Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) dalam rangka Asean
Fair sebagai bagaian dari rangkaian
penyelenggaraan Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) ASEAN Tahun 2011
yang berlangsung di Bali, 13 – 19
November 2011.
Kampung Industri menempati
sejumlah bangunan berupa tenda
dan rumah dengan atap dari rumbia
dengan luas total 400 m2. Kegiatan
pameran berlangsung mulai pukul
10.00 sampai 21.00 dan terbuka untuk
umum.
Ajang ini pun menjadi perhatian
tersendiri bagi ribuan pengunjung
baik dari delegasi, pengamat, turis,
maupun kalangan jurnalis. Bagi para
jurnalis, ajang ini juga menjadi sarana

mendapatan “oleh-oleh” cerita tentang
Indonesia.
Setidaknya, sebelum KTT Asean
dimulai, pihak panitia telah mencatat
lebih dari 1.800 wartawan dari 139
media yang datang dari berbagai
negara telah mendaftar untuk meliput
konferensi.
Beberapa industri berbasis sosial
dan budaya yang ditampilkan pada
pameran Kampung Industri di
antaranya industri berbasis sumber
daya alam seperti kelapa, kelapa sawit,
rotan, karet, teh, cokelat, kopi, susu,
herbal, makanan ringan dan makanan
tradisional.
Selain itu juga ditampilkan industri
berbasis teknologi tinggi berupa
animasi dan film, industri berbasis
dasar singkong (makanan, bahan bakar,
sorbitol, tepung), industri kecil dan

menengah (batik, gerabah, songket,
perhiasan dan kerajinan lainnya).
Selain menampilkan berbagai
industri berbasis sosial dan
budaya, dalam pameran itu juga
diselenggarakan peragaan/demo
pembuatan kain tenun, batik, bordir,
wayang, kerajinan perak, patung dan
gerabah.
Menteri Perindustrian Mohamad
S. Hidayat dalam pembukaan secara
resmi kegiatan pameran Kampung
Industri, mengatakan industri yang
dipamerkan tersebut merupakan
industri yang telah menjadi prioritas
bagi Kementerian Perindustrian untuk
ditingkatkan daya saingnya, baik
melalui pengembangan kompetensi
maupun pengembangan pasar.
Kompoong Industry, kata Menperin,
merupakan wahana promosi bagi
industri nasional, khususnya industri
berbasis budaya dengan tujuan
memberikan pemahaman kepada
masyarakat ASEAN secara luas
tentang kemampuan dan kekayaan
Indonesia dalam bidang industri
berbasis budaya dan kreatifitas yang
memiliki nilai ekonomis tinggi.
Selain itu, kegiatan tersebut juga
diharapkan dapat meningkatkan
upaya-upaya pengembangan dan
pelestarian industri berbasis budaya
yang memperoleh nilai tambah dan

memperluas lapangan kerja.
Menurut Menperin, Kampoong
Industry diangkat menjadi tema
utama, dengan harapan dapat menjadi
sebuah kawasan atau wilayah yang
di dalamnya terdapat berbagai
macam industri hasil karya anak
bangsa Indonesia dan menjadi ajang
berkumpulnya industri-industri
berbasis budaya di ASEAN untuk
saling mengenal dan memperat kerja
sama satu sama lain.
Kemenperin selaku penyelenggara
pameran mentargetkan para
pengunjung dari kalangan peserta
rangkaian sidang ASEAN di Bali,
delegasi ASEAN Summit, turis lokal
dan mancanegara, masyarakat dan
dunia usaha, pelajar dan mahasiswa,
pejabat negara, pejabat daerah, dan
wakil rakyat, serta media massa dalam
dan luar negeri.
Menperin mengatakan sebagai
Ketua ASEAN, Indonesia diharapkan
dapat menjalankan kepemimpinan
yang kondusif menuju terwujudnya
cita-cita Komunitas ASEAN pada
tahun 2015 yang dibangun di atas tiga
pilar, yaitu: keamanan, ekonomi, dan
sosial-budaya.
Dalam bidang ekonomi, tambah
Menperin, kawasan ASEAN yang
memiliki jumlah penduduk kurang
lebih 600 juta jiwa itu merupakan

pasar sekaligus produsen yang cukup
penting bagi Indonesia.
Pada semester I tahun 2011
misalnya, volume ekspor industri
Indonesia ke negara-negara ASEAN
mencapai 13,76 juta dolar AS (22,66%
dari total ekspor industri), meningkat
sebesar 33,14% dari periode yang sama
tahun 2010.
Sementara itu, volume impor
industri dari negara-negara ASEAN
mencapai 14,13 juta dolar AS (23,91%
dari total impor industri), meningkat
sebesar 26,65% dari periode yang sama
tahun 2010.
Dengan adanya pameran tersebut,
bukan sekadar produk-produk industri
Indonesia yang makin dikenal tetapi
juga akan mendorong ekspor sehingga
kinerja perdagangan industri dengan
negara – negara di Asean tak lagi
defisit.
Selain menjadi ajang pertemuan
bisnis, gelaran KTT ASEAN
2011 di Nusa Dua menghasilkan
Bali Declaration on ASEAN
Community in a Global Gommunity
of Nations. Semangat dari deklarasi
yang kemudian disebut sebagai
Bali Concord III tersebut adalah
memastikan partisipasi dan kontribusi
aktif ASEAN mengatasi berbagai
permasalahan fundamental global
dewasa ini. (mi)
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Mengenal Tenun
Filosofis Baduy
Oleh Nury Sybli

Masyarakat adat Suku Baduy, selain terkenal dengan
ritual dan gaya hidup mereka yang dekat dengan alam,
ternyata menyimpan cerita menarik tentang tenun.
Di Baduy, tenun bukan hanya sekedar kain, tapi juga
identitas dan simbol status.
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U

ntuk mendapatkan
tenun Baduy, caranya
hanya satu, yakni
berkunjung ke kampung
yang membuat tenun itu sendiri, yang
terletak sejauh 120 km dari Jakarta.
Kampung Cibeo adalah satu dari tiga
kampung di Baduy Dalam (Baduy
Kajeroan). Selain Cibeo, masih ada
Kampung Cikartawana dan Kampung
Cikeusik. Kampung-kampung di
Baduy terletak di ketinggian 5001.200 meter di atas permukaan laut
dan berada di Pegunungan Kendeng
yang merupakan daerah hulu Sungai
Ciujung.
Desa Ciboleger, Kecamatan
Leuwidamar, Kabupaten Lebak,
Provinsi Banten, adalah terminal
wisata Baduy yang dibuka pada

1992 dan tempat terakhir kendaraan
diperbolehkan masuk.
Pintu masuk utama menuju
Baduy Dalam adalah Desa Kanekes
di Baduy Luar. Jalur Kampung Kadu
Keter pun boleh dicoba karena jarak
tempuh akan lebih cepat ke Kampung
Cibeo. Mulailah perjalanan dari
terminal terakhir, Ciboleger. Jalur
ini akan melalui kampung Kadu
Ketug, Babakan Balingbing, Babakan
Marengo, Gazeboh, dan Cipaler, baru
masuk Cibeo. Mengingat perjalanan
cukup panjang, disarankan untuk
beristirahat di kampung terdekat
dengan perbatasan antara Baduy Luar
dan Baduy Dalam, yaitu Babakan
Balingbing, Marengo, atau Gajeboh.
Jarak untuk sampai ke Gajeboh
memakan waktu 1 jam 30 menit
dengan perjalanan sangat santai.
Saya selalu memilih Kampung
Balingbing sebagai tempat
peristirahatan pertama. Selain hanya
berjarak 45 menit dari terminal,
salah satu warga di kampung ini,
Kang Sarpin, memiliki rumah yang
besar dan kamar mandi plus water
closet (oleh adat setempat, sebenarnya
membangun kamar mandi dan WC ini
terlarang!). Perjalanan menuju Cibeo
dilanjutkan keesokan harinya.
Setelah menempuh lima jam
perjalanan melewati jalan setapak
melintasi bukit-bukit, sungai, dan
beberapa perkampungan Baduy Luar,
sampailah kita di Kampung Cibeo.
Tanda pembatas memasuki Kampung
Cibeo hanyalah rumbai yang diikatkan
pada pohon besar. Memasuki kawasan
tersebut berarti semua larangan adat
diberlakukan, salah satunya larangan
memotret.
Ada 90 rumah panggung atau
suhunan beratap rumbia berdiri
berjajar berhadap-hadapan dengan
bentuk sama. Paku dan besi buatan
pabrik pantang dipakai, semua
suhunan hanya diikat dengan ijuk atau
dipasak dengan bambu. Gelas dan
ember pun terbuat dari bambu. Tidak
ada piring di kampung ini. Masyarakat
Baduy dalam hanya diperbolehkan
menggunakan mangkuk.
Masyarakat Baduy, yang memiliki
kepercayaan Sunda Wiwitan, ini
dikenal berfilosofi sederhana, ”Pondok
teu meunang disambung, nu lojor teu
meunang dipotong” (yang pendek tak
boleh disambung dan yang panjang
tak boleh dipotong). Maknanya, orang

Baduy pada dasarnya menerima alam
sebagaimana adanya.
Masyarakat Baduy menjadi
simbol kesederhanaan dan kejujuran.
Bangunan rumah yang sangat
sederhana, pakaian yang mereka
kenakan, makanan yang mereka makan
dan kebersamaan yang mereka bangun
tidak lebih dari bentuk kesyukuran
atas apa yang mereka terima dari Sang
Kuasa.
Tidak ada televisi, tidak ada
telepon (apalagi telepon seluler!),
tidak ada internet, tidak ada alatalat elektronik atau apa pun yang
berbau kemodernan. Masyarakat
Baduy Dalam hanya diperbolehkan
menggunakan alat-alat rumah tangga
yang sudah diatur oleh adat, di
antaranya gelas untuk minum terbuat
dari bambu, ember untuk mengangkut
air—juga terbuat dari bamboo. Mereka
memasak dengan tungku tradisional,
dengan dandang dan kukusan, dan
banyak lagi yang membedakan mereka
dengan kehidupan modern.
Baju yang mereka kenakan
tidak diproduksi pabrik, tetapi
dijahit dengan tangan. Kain sebagai
pengganti celana juga hasil tenun
sendiri. Umumnya masyarakat Baduy
Dalam seragam dalam berpakaian:
mengenakan baju warna putih dan
kain berwarna biru dengan ikat kepala
putih (untuk laki-laki) dan gelang yang
terbuat dari tali akar pohon sebagai
tolak bala (penangkal musibah). Dan
tidak satu pun di antara mereka yang
menggunakan sandal sebagai alas kaki.
Bukan hanya apa yang mereka
pakai yang diatur oleh adat, rambut
hingga rumah mereka pun ditentukan.
Rambut laki-laki masyarakat
Baduy Dalam tidak boleh dipotong
sembarang dan kepala mereka harus
diikat kain khusus. Rumah mereka
harus berdiri tegak sejajar tanpa
jendela.
Mereka tidak memakan sembarang
makanan. Padi yang mereka tanam
harus padi organik (tanpa pupuk).
Semua tanaman masyarakat Baduy
tidak menggunakan pupuk. Binatang
ternak yang boleh dimakan orangorang Baduy hanya ayam. Dalam
setiap upacara adat seperti pesta
pernikahan, melahirkan, sunatan,
hingga kematian, ayam menjadi sajian
utama.
Kehidupan sehari-sehari
masyarakat Baduy banyak dihabiskan

di ladang, terutama oleh kaum
perempuannya. Tapi tidak banyak
yang mereka tanam. Hanya padi dan
beberapa jenis pohon buah-buahan
yang diperbolehkan oleh adat saja,
salah satunya umbi-umbian dan buah
durian.
Selain ke ladang, kaum laki-laki
Baduy banyak menghabiskan waktu
dengan membuat kerajinan seperti tas,
gelang tolak bala, aksesori yang terbuat
dari kulit kayu yang dirajut. Sebagian
lagi pergi ke hutan mencari lebah
untuk membuat madu atau membuat
nira (gula merah). Jangan ditanya
bagaimana rasanya madu Baduy dalam,
dijamin cespleng!
Tenun Baduy
Pada waktu-waktu senggang
perempuan-perempuan Baduy
menenun kain sarung atau selendang.
Pemandangan ini hanya dapat ditemui
pada waktu menunggu musim panen
atau musim tanam usai. Dari memintal
benang hingga menenun dilakukan
para perempuan masyarakat Baduy di
teras rumahnya.
Setelah jadi, selendang dan sarung
Baduy ditawarkan kepada para
pelancong. Harganya bervariasi, antara
Rp25.000 sampai 30.000. Dengan
bahan yang lebih banyak, kain sarung
tenun khas Baduy ditawarkan seharga
Rp70.000. Harga itu sama sekali tidak
mahal. Maklum saja, bahan kimia
untuk mewarnai benang didapat
dari kota, dan ongkos ke kota bagi
mereka cukup mahal. Pengerjaan kain
selendang, apalagi kain sarungnya,
butuh waktu selama kurang lebih dua
minggu.
Motif tenun Baduy yang berupa
garis-garis geometris memanjang
merupakan representasi filosofi adat
yang terus lestari hingga sekarang.
Motif itu menjadi perlambang ”Pondok
teu meunang disambung, nu lojor teu
meunang dipotong”. Kendati sederhana,
tenun Baduy juga berfungsi sebagai
penanda status sosial penggunanya.
Berbeda dengan kampung
tenun pada umumnya yang masingmasing penenun mendapat benang
dengan membeli di kota, di Baduy,
benang tenun (kanteh) diperoleh dari
“distributor” benang, Misnah namanya.
Wanita yang akrab disapa teteh (kakak
perempuan dalam bahasa sunda) ini
bekerjasama dengan adiknya, Arsid, 30,
yang “bertugas” mewarnai benang.
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Wanita berusia 35 tahun tersebut
menjual benang-benang tenun yang
sudah diwarnai ke para penenun
seharga Rp4000 per ikat. “Saat musim
kemarau atau sesudah panen, biasanya
banyak yang membeli benang,” ujar
Misnah, sembari mengatakan dalam
sehari dirinya bisa menjual lebih
dari 30 kerentil (ikat) ketika musim
menenun tiba.
Selain dijual, di Baduy ada
kebiasaan unik. Ada juga benangbenang yang tidak dijual, melainkan
hanya dipinjamkan untuk ditenun dan
hasilnya diberikan ke pemilik benang
untuk dijual. Dari sistem tersebut,
penenun memperoleh pembagian
50% dari hasil penjualan kain. Misnah
menuturkan, dari 10 kerentil benang
biasanya didapat empat 4 selendang
kecil. Bila benang hanya dipinjamkan,
maka si penenun akan memeroleh 2
kain selendang dan pemilik benang
akan memeroleh sisanya.
Wanita yang dijadikan panutan di
Kampung Balingbing ini mengatakan
sistem “pinjam benang” di Baduy
dilakukan agar kaum muda Baduy mau
tetap melestarikan tradisi menenun
meskipun tidak memiliki biaya untuk
membeli benang, “Jadi tenun tetap
lestari,” tegas Misnah.
Adapun dalam hal pewarnaan,
Arsid mengatakan saat ini Suku Baduy
tidak lagi menggunakan bahan alam
melainkan bahan kimia. Perubahan
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ini persisnya tidak diketahui kapan,
mengingat tenun Baduy dulunya
hanya untuk kebutuhan busana seharihari. Dulu masyarakat Baduy tidak
mengenal transaksi jual beli bahkan
tidak mengenal mata uang, mereka
hanya melaukan barter.
Tenun Baduy mulai
diperdagangkan setelah banyak
pendatang yang berkunjung
ke kampung Baduy luar yang
masyarakatnya lebih terbuka. Dan
baru-baru ini tenun baduy mulai
marak diperdagangkan sehingga
permintaan benang juga meningkat.
Benang yang diminati juga benangbenang berwarna hasil pencelupan
karena warnanya lebih cerah.
Arsid menuturkan, sebelum
diwarnai benang terlebih dahulu
dicuci. Sementara bahan pewarna
dimasukkan ke dalam air mendidih,
lalu diaduk rata atau (diguar-guar)
selama 5-10 menit. Setelah itu, benang
dimasukkan ke wajan (nyelep) dan
didiamkan hingga beberapa menit lalu
dibalik-balik hingga warnanya merata.
Setelah warna menyatu, benang
diangkat lalu dicuci disungai kemudian
dijemur atau dipoe selama kurang lebih
dua hari atau sampai benar-benar
kering. Pencelupan ini hanya dilakukan
satu kali setiap bulannya.
Di Baduy, penenun masih
menggunakan alat tenun tradisional.
Selain alat tenun, masyarakat Baduy

juga memiliki beberapa alat pelengkap
yakni golebag untuk menyimpan
benang hasil pencelupan, alat
pintal berupa kincir yang berfungsi
menggulung benang;, juga pihanean
atau alat untuk merangkai tenun.
Misnah mengatakan, benang
setelah dipintal dimasukkan ke
kandaian (wadah penyimpan
benang selama penyusunan motif ).
Dari kandaian, benang ditarik atau
dibelitkan ke pihanean. “Setelah itu,
benang baru dimasukan ke alat tenun,”
katanya.
Adapun alat tenun tradisional
Baduy terdiri dari caor (alat
penahan belakang); hapit (alat
untuk menggulung tenun yang
sudah menjadi kain); sisir (untuk
membereskan tenun. terbuat dari
kulit pohon bangbang); barera
(alat merapihkan anyaman atau
mengencangkan motif tenun. Terbuat
dari kayu pohon aren); jinjingan
(untuk mengambil anyaman. Terbuat
dari susunan benang-benang);
limbuhan (mengatur benang yang
terikat pada kerap (pengatur motif )
dan yang tidak); patitihan; totogan
(untuk menggulung benang yang
sedang ditenun) dan teropong
(penyimpan benang). Di Baduy,
totogan ditempatkan pada cancangan
atau sejenis alat yang terbuat dari
bambu untuk menegakan sandaran
tenun.
Dalam menenun, Suku Baduy
sudah mengenal spesialisai, terbukti
dari ahli pembuat alat tenun yang
hanya satu orang di setiap kampung,
yakni Kajali di Kampung Kadu
Ketug dan di Kampung Balingbing
adalah Bapak Diman. Mereka selalu
membuat alat tenun untuk dijual ke
para pengrajin. Utamanya kepada yang
belum memiliki alat tenun.
Seiring berjalannya waktu, alat
tenun Baduy pun berubah. Kajali
mengatakan dulu, totogan berukuran
lebih kecil dan hanya berfungsi
membuat dua jenis kain saja. “Tetapi
sekarang bisa untuk membuat 4, 6
hingg 8 jenis rangkaian kain,” jelasnya.
Selain totogan, cancangan juga sedikit
berubah. Dulu cancangan dibuat
lebih rendah, namun sekarang dibuat
lebih panjang dan tinggi sehingga
lebih nyaman digunakan. Sisirnya
pun berbeda, “Dulu hitungannya
banyak, sekarang dibuat lebih mudah,
antar garis jaraknya lebih lebar,”

terang Kajali, sembari menambahkan
alat tenun di kampung Balingbing
umumnya baru, karena yang terdahulu
sudah dilalap api saat kampung
terbakar.
Seperti halnya tradisi menenun
di Indonesia, Suku Baduy pun
mengajarkan keahlian menenun secara
turun-temurun, tapi ada juga yang
mempelajari keahlian menenun secara
otodidak. Misnah, misalnya. Dia sudah
menenun sejak usia 15 tahun. “Belajar
dari mertua, tetapi itupun tidak
sempurna,” akunya, menambahkan
dirinya hanya diajari motif-motif
yang sederhana. “Saya tidak diajari
motif yang sulit,” imbuhnya. Rasa
penasaran membuat Misnah terus
belajar, mencari cara efektif membuat
motif-motif tenun yang apik. “Saya
terus membuat yang sulit-sulit
sampai akhirnya menemukan cara
menenun yang efektif,” terangnya,
mencontohkan cara mengikat benang
untuk limbuhan yang harusnya satu
menjadi dua ikatan.
Sayangnya, semangat yang dimiliki
Misnah tidak berjalan selaras dengan
semangat para penenun lain di Baduy.
Perempuan Baduy semakin sedikit
yang menenun, mereka lebih suka ke

ladang. “Saya merasa prihatin melihat
anak-anak gadis sekarang tidak
bisa tenun. Melihat kondisi ini saya
memutuskan untuk mengajar tenun
pada anak-anak,” katanya. Bukan
hal yang mudah memang, Misnah
pun mengaku demikian. “Mulanya
sulit, karena mereka merasa tidak
memiliki cukup uang membeli alat
dan benangnya,” terang Misnah. Dari
situ dia pun berinisiatif meminjamkan
benang dan membagi hasilnya 50-50.
“Supaya mereka tetap bisa menenun
meskipun tidak membeli benang,”
tegasnya.
Misnah mulai mengajar menenun
kepada anak-anak sejak 1999.
Harapannya sederhana, dengan adanya
anak-anak gadis yang bisa menenun,
tenun Baduy akan tetap lestari “Dan
mereka menjadi generasi penerus,”
tambahnya. Saat ini Misnah memiliki
8 murid, yakni
Pulung, Pulung Asid, Rasid,
Kartini, Janah, Artisa, Eroh dan Ambu
Dadi.
Kartini, 14, mengatakan dirinya
mulai belajar tenun sejak tahun lalu.
“Saya senang,” ujarnya polos. Dia kini
sudah mahir membuat sabuk putih
sederhana ataupun kain-kain bermotif

sulit seperti Adu Mancung, Suat
Songket dan Suat Balingbing. Kartini
belajar menenun bersama anak-anak
lain, termasuk Pulung, 11, yang sudah
mahir membuat kain aros khas Baduy
Dalam.
Biasanya, hanya perempuan
yang menenun di Baduy, sementara
para pria turun ke ladang. Namun
ada pengecualian bagi Marno, 10.
Bocah lelaki ini bahkan sudah mahir
menenun. Dia bisa menghasilkan 4
kain dari alat tenunnya. Kain yang dia
buat adalah motif salendang paranak
baru.
Selain Misnah, ada juga Ambu
Icot, 83, yang terus berusaha
melestarikan tenun Baduy. Ambu
Icot adalah salah satu tokoh yang
menyebarkan motif suat songket
pada wanita-wanita Baduy. Saat
masih muda, di kampungnya hanya
ada dirinya yang bisa menenun suat
songket, dari situ dia berinisiatif untuk
mengajarkan motif pada wanita lain
meskipun awalnya sulit. Penyebaran
itu dilakukan di beberapa desa
diantaranya yaitu kampung Gazebo,
Kampung Cicakal dan kampung
Cipaler. Di usianya yang tak lagi
muda, ambu tidak lagi menenun suat
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songket. Matanya tidak terlalu tajam
untuk melihat benang. Kini ambu
hanya menenun kain putih yang akan
digunakan untuk masayarakat Baduy
Dalam.
Suku Baduy mengenal banyak
motif tenun, kendati semuanya bergaya
geometris, seperti halnya sarung motif
kacang herang dengan corak kotakkotak kecil, biasanya digunakan untuk
laki-laki dan perempuan. Sementara
sarung poleng hideung dengan motif
kotak-kotak besar hanya digunakan
kaum lelaki. Adapun kain poleng
paul yang memiliki motif garis
biru tua dengan gradasi warna biru
muda di ujungnya, digunakan untuk
gendongan. Kain lainnya adalah
Paranak Baru dan Paranak Suat
(tenun garis), Adu Mancung yang
diperuntukan sebagai ikat pinggang
laki-laki, serta Sabuk Putih, kain putih
panjang yang hanya digunakan oleh
kaum hawa.
Kain Poleng Pepetikan digunakan
perempuan untuk ritual menumbuk
padi yang baru dipanen (pare anyar).
Kain ritual lain yang dibuat Suku
Baduy adalah Poleng Kudup Melati,
yang digunakan saat upacara sakral,
seperti pernikahan. Sementara Poleng
Magrib digunakan untuk menutup
orang meninggal.
Kain khas lainnya yang menjadi
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ciri khas Suku Baduy adalah kain aros,
yang hanya digunakan masyarakat
Baduy Dalam. Cirinya berwarna hitam
bergaris putih, dan hanya digunakan
oleh laki-laki suku Baduy dalam.
Garis-garis pada kain aros memiliki
makna berbeda. Bergaris kecil
digunakan untuk masyarakat pada
umumnya dan garis besar digunakan
untuk pemangku adat. Terdapat enam
motif dalam kain Aros Baduy, yakni
motif Paranak Sebelah digunakan
untuk kain anak-anak, Paranak Angges
digunakan untuk remaja, Poleng Pecak
digunakan kepala rumah tangga yang
masih muda, Paranak Cerek digunakan
untuk perwakilan adat, Surat Awi Gede
untuk perwakilan Pu’un dan Paranak
Dua untuk Pu’un.
Selendang Khas Baduy
Jika kain songket merupakan
tenun khas Palembang, maka di Baduy
terdapat kain selendang Suat Songket
yang merupakan warisan leluhur. Kain
ini bahkan bisa disebut sebagai “Raja”
tenun Baduy. Ciri khasnya terdapat
motif seperti sulaman dan biasanya
hanya digunakan saat upacara adat
seperti pesta pernikahan, sunatan,
ngasek di kakolotan atau syukuran
panen padi di tetua adat. Warna yang
menjadi khas dalah biru, hitam dan
merah. Selain Suat Songket, Baduy

juga memiliki kain adati lain berupa
Suat Samata dengan coral yang lebih
ringan. Kain tenun berupa selendang
ini digunakan untuk menggendong
bakul nasi saat upacara pesta. Untuk
pembuatan suat songket dibutuhkan
waktu satu minggu, tetapi bagi pemula,
membutuhkan waktu sedikitnya dua
minggu.
Suku Baduy tidak mengenal motif
baru untuk tenun, mereka hanya
mengerjakan motif-motif yang telah
ada sebelumnya. Hanya saja baru-baru
ini, mereka mulai berani menggunakan
varian warna pada benang. “Berbeda
dengan dulu, hanya warna tertentu
saja yang diajarkan oleh nenek moyang
kita,” ujar Misnah, menambahkan hal
tersebut dilakukan guna memenuhi
selera pasar.
Suku Baduy memiliki hari
“larangan” dimana masyarakat dilarang
menenun, yakni saat kawaluh yang
terjadi setiap 3 bulan, ketika bulan
purnama atau pada tanggal 16 tiap
bulannya, yang disebut dengan
pantang geneup belas. Konon, diyakini
pada tanggal tersebut, dewa-dewi di
kahyangan tengah menenun sehingga
manusia dilarang untuk menenun
diwaktu bersamaan. Saat bulan safar,
ada 3 hari larangan. Bulan Safar terjadi
sesudah bulan kawaluh.
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