No. 01.2011

Kebangkitan

Industri Nasional

cintai & gunakan

industri

Indonesia
2

Media Industri • No. 01 - 2011

PengantarRedaksi

Menuju Kedaulatan Industri

B

erbicara tentang kebangkitan industri
nasional, tentu tidak terlepas dari
semangat dan makna yang terkandung di
dalamnya, yaitu menjadi lebih baik dari
waktu ke waktu.
Jika dikaitkan dengan semangat kebangkitan
nasional yang diperingati setiap tahun pada bulan
Mei, atas lahirnya organisasi Boedi Oetomo pada
20 Mei 1908, maka kebangkitan industri dapat
diartikan sebagai semangat dan nasionalisme serta
kesadaran untuk memperjuangkan kemandirian
industri di dalam negeri sehingga berdiri setara
dengan industri negara maju.
Inti dari pada memperjuangkan kemandirian
ini adalah industrialisasi menuju kehidupan yang
lebih baik seperti halnya tagline Kementerian
Perindustrian.
Bermodalkan semangat
itu,
pergerakan bangsa
Jika kemandirian industri
kita menuju industri
dapat terwujud, maka yang maju dan berdaulat
perekonomian negara terus digulirkan. Terlebih
pun akan kian membaik persaingan global yang
berlangsung saat ini
yang dapat terlihat dari memaksa Indonesia
jumlah pemasukan untuk harus bekerja lebih keras
negara yang berasal dari dalam mempertahankan
kemandirian industri
sektor industri, ataupun visi
nasional Indonesia Tahun
jumlah pengangguran yang 2025.
Salah satu bentuk
berkurang karena terserap
persaingan
global yang
oleh industri tersebut.
dimaksud salah satunya
adalah implementasi
perjanjian perdagangan bebas multilateral
ASEAN-China Free Trade Agreement
(ACFTA) yang mulai diberlakukan awal 2010.
Kondisi ini ibarat pisau bermata dua, pada
satu sisi berpeluang untuk mendatangkan
keuntungan yang berlipat bagi perekonomian
bangsa, tetapi di sisi lain memberikan ancaman
bagi perindustrian lokal yang akan menjalani
persaingan dengan produk-produk impor.
Dengan demikian, tidak ada pilihan selain
melakukan persiapan yang matang untuk
mengahadapinya. Salah satunya dengan
memperkuat daya saing sektor perindustrian
Indonesia.
Faktanya, jumlah barang impor beredar di
Indonesia menunjukkan peningkatan angka
yang cukup signifikan sejak 2000 hingga 2009.

Selain itu, pada 2010, sekitar 75persen dari
produk yang beredar di Indonesia adalah produk
impor yang sebagian besar berasal dari China.
Hal ini megindikasikan bahwa kita masih
mengandalkan produk dari luar negeri untuk
memenuhi kebutuhan domestik.
Selain itu, berdasarkan data Bank Indonesia
sejak 2001 hingga 2008 terjadi peningkatan
dalam kinerja sektor perdagangan. Namun
kinerja sektor industri pengolahan mengalami
penurunan jika dibandingkan dengan kinerja
dasawarsa sebelumnya. Ini dapat disimpulkan,
pertumbuhan sektor perdagangan belum
diimbangi dengan peningkatan kinerja industri
pengolahan.Kondisi ini menandakan bahwa kita
masih mengalami keterbatasan dan hambatan
dalam membanguun sektor industri yang
seharusnya menjadi penopang pertumbuhan
perekonomian negara.
Jika kemandirian industri dapat terwujud,
maka perekonomian negara pun akan kian
membaik yang dapat terlihat dari jumlah
pemasukan untuk negara yang berasal dari
sektor industri, ataupun jumlah pengangguran
yang berkurang karena terserap oleh industri
tersebut. Bahkan dengan terciptanya
kemandirian industri, pemerintah dapat
mengurangi subsidi dana APBN untuk sektor
tersebut dan dialihkan untuk sektor yang
lainnya.
Untuk tetap menjamin keberlangsungan
dan konsistensi dalam pencapaian kemandirian
industri, pemerintah telah merancang suatu
strategi jangka pendek, menengah dan jangka
panjang.
Untuk mengupas lebih dalam bagaimana
langkah-langkah pemerintah dalam membangun
kemandirian industri nasional, Media Industri
edisi kali ini menyajikan laporan utama tentang
upaya membangkitkan gairah pembangunan
industri yang akan dilengkapi dengan
wawancara dengan Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat.
Berbagai ulasan tentang kinerja sejumlah
sektor yang memiliki kontribusi besar dalam
pertumbuhan industri juga kami sajikan, termasuk
juga artikel tentang kiprah beberapa industri
kecil dan menengah (IKM). Pada akhirnya kami
mengucapkan selamat menikmati sajian Media
Industri edisi kali ini.!
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SuratPembaca

Rubrik Industri Kimia
Redaksi Media Industri, yth. Pertama-tama saya ingin
menyampaikan apresiasi atas kerja keras tim redaksi
Media Industri, sehingga majalah yang komitmen
mendorong kemajuan industri nasional ini terbit secara
berkesinambungan.
Melalui surat ini, saya sebagai pembaca setia majalah
terbitan Kementerian Perindustrian ingin mengusulkan agar
pada edisi mendatang dapat menurunkan laporan tentang
industri kimia, sekaligus untuk memperkaya rubrikasi.
Menurut hemat saya, industri petrokimia merupakan
industri besar yang sangat penting dalam pembangunan
ekonomi negara. Itulah mengapa saya berharap ada bahasan
tentang industri ini agar kita semua dapat mengetahu
perkembangannya.
Salam.
Sutarno Rejoso, Surabaya
Jawab:
Terimakasih atas apresiasi dan perhatian Bapak. Sesuai dengan
usulan Bapak, dalam edisi kali ini kami sengaja menurunkan
laporan tentang perkembangan industri petrokimia, dan
rencana sejumlah pabrikan dunia yang akan membenamkan
investasi di Tanah Air.
Selamat membaca.!

Tampilan Media Industri
Salam, Saya adalah pembaca setia Media Industri. Dan
sayang senang sekali karena Media Industri tampil makin
ciamik. Namun, tidak ada salahnya jika sidang redaksi
membuat perubahan agar tampilan majalah yang fokus pada
informasi perindustrian ini lebih keren dan terlihat lebih
dinamis lagi..!
Perubahan ini penting agar kaum muda seperti saya semakin
tertarik untuk membaca majalah ini sehingga terbuka
wawasan mengenai pembangunan industri nasional di
dalam negeri.
Reningson, Makassar
Jawab:
Terimakasih atas masukannya yang konstruktif. Sejak beberapa
bulan terakhir kami telah merancang perubahan tampilan agar
lebih segar dan lebih enak dibaca. Bukan hanya dari sisi layout,
tetapi juga dari aspek bahasa yang lebih sederhana, warna yang
lebih berani, hingga jenis huruf naskah yang lebih nyaman
untuk dibaca. Semoga perubahan ini mempu memenuhi
harapan para pembaca setia Media Industri seperti juga Anda.

Tulisan Pejabat Eselon I
Yth. Redaksi Majalah Industri, sebagai pembaca rutin
majalah ini, saya sangat mengharapkan adanya tulisan
pemikiran dan gagasan dari para pejabat eselon satu
Kementerian Perindustrian. Saya meyakini tulisan tersebut
sangat bermanfaat untuk memberikan pencerahan dan
informasi terkini mengenai berbagai kebijakan, termasuk
hambatan yang dialami.
Selama ini saya melihat dalam setiap edisi jarang sekali
ditemui adanya tulisan pemikiran dari para pejabat eselon
I. Saya berharap usulan ini dapat diterima redaksi sehingga
pada edisi berikutnya ada sejumlah tulisan dari pejabat
Kementerian Perindustrian.
Salam hormat.
Rachmania, Surakarta
Jawab:
Sdri Rachmania yang baik, Terimakasih atas usulan Anda
sangat baik. Redaksi Media Industri memperhatikan usulan
And pada edisi-edisi selanjutnya.

Frekuensi terbit
Redaksi MI yang baik, perkenalkan saya, Marzuki tinggal
di Surabaya. Pada kesempatan ini, saya mengusulkan agar
frekuensi penerbitan majalah Media Industri yang selama
ini terbit 3 bulanan dapat dipercepat menjadi terbitan
bulanan sehingga kami semakin banyak memperoleh update
informasi tentang perkembangan industri nasional.
Marzuki, Surabaya
Jawab:
Terus terang apa yang menjadi usulan Anda juga menjadi
cita-cita dan harapan redaksi. Redaksi MI akan berupaya keras
untuk dapat memenuhi usulan anda.
Demikian dan terimakasih.
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Menyiapkan Kemandirian

Industri Nasional
Nilai strategis kebangkitan
industri manufaktur
bagi Indonesia terletak
pada kemampuan
mengubah paradigma
ekonomi ekstraktif (yang
mengandalkan SDA)
menjadi ekonomi produktif
(yang mendayagunakan
cipta, rasa, dan karsa).

T

ema kebangkitan industri
manufaktur adalah hilirisasi
industri di mana sumber
daya alam yang selama ini
masih diekspor dalam bentuk mentah,
harus dimanfaatkan sebagai bahan
baku industri dalam negeri sehingga
menghasilkan komoditi ekspor bernilai
tambah tinggi.
Strategi untuk mencapai
kebangkitan industri manufaktur
nasional adalah dengan meningkatkan
pemanfaatan sumber daya alam
terbarukan untuk mensubstitusi
penggunaan sumber daya alam
tidak terbarukan. Teknologi industri
(teknologi proses dan produk)
berperan sebagai enabler (wahana
untuk mewujudkan) cita-cita
kebangkitan industri manufaktur
nasional dengan mendayagunakan
cipta, rasa, karsa manusia dalam
memenuhi kebutuhan hidup
masyarakat Indonesia.
Industri manufaktur memiliki
dua definisi. Definisi pertama,
konvensional yaitu suatu cabang
industri yang mengolah bahan baku
dengan bantuan teknologi untuk
meningkatkan nilai tambah produk
primer (added value) dalam rangka
6
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Industri alat angkut mesin dan peralatannya merupakan salah satu kontributor terbesar PDB.

Diagram 1: Pertumbuhan PDB Indonesia
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menghasilkan barang kebutuhan
manusia. Sedangkan definisi kedua,
modern yaitu cabang industri
yang mampu memproduksi dan
melayani barang yang dibutuhkan
pasar berdasarkan dinamika selera
konsumen.
Kondisi PBD Ekonomi berbanding
dengan PDB Industri non migas
Indonesia sejak tahun 1997-2010
mengalami grafik yang relatif naik.
Grafik pertumbuhan PDB Indonesia
bisa dilihat dalam diagram 1.
Dalam industri manufaktur
Indonesia, terdapat tiga sektor
industri yang memiliki kontribusi
terbesar dari tahun 2000-2010
yaitu industri makanan, minuman,
tembakau yang menyumbang 33,60
persen, industri alat angkut, mesin,
dan peralatannya sebesar 28,14 persen
dan industri pupuk, kimia & karet
12,73 persen. Sektor industri lainnya
bisa dilihat dalam diagram 2.

“

Strategi untuk
mencapai kebangkitan
industri manufaktur
nasional adalah
dengan meningkatkan
pemanfaatan sumber
daya alam terbarukan
untuk mensubstitusi
penggunaan sumber daya
alam tidak terbarukan.

“

Kekuatan utama industri

Indonesia memiliki kekayaan
sumber bahan baku di antaranya
bahan baku industri petrokimia,
oleokimia, fine chemical cla-based
industry, dan biomass-based industry.
Cadangan total minyak bumi nasional
sebesar 7.998,49 MMstb, cadangan
total gas bumi sebesar 159,63 Tscf,
cadangan total batubara sebesar 104,8
miliar ton.

Diagram 2: Kontribusi Industri
terhadap PDB Indonesia 2000-2010

Barang lainnya,
0.76 %

Alat angk.
Mesin dan
peralatannya
28,14 %

Makanan, Minuman
& Tembakau,
33,60 %

Logam dasar,
Besi & Baja
1,94 %

Semen & Barang
galian bukan logam
3,29%

Pupuk, Kimia &
Barang dari
karet, 12,73 %

Kertas dan
Barang cetakan,
4,75 %

Sementara itu, sebagai negara
produsen minyak sawit terbesar di
dunia dengan volume 22,5 juta ton,
ternyata sebagian besar atau sekitar 75
persen di antaranya diekspor dalam
bentuk komoditas mentah.
Cadangan bahan galian logam
nasional seperti tembaga 3,2 miliar
ton, iron ore (besi) lebih dari 2 miliar
ton, Nikel Laterit 1,58 miliar ton (yang
merupakan 16 persen total cadangan
nikel dunia). Produsen biomassa (hasil
samping) pertanian terbesar di dunia
dengan potensi biomassa utama adalah
sekam padi sebanyak 20 juta ton,
janggel jagung 15 juta ton, dan tandan
kosong sawit sebesar 15 juta ton.
Industri pengguna bahan baku
kimia seperti tekstil, plastik kemasan,
dan otomotif yang menghasilkan
aneka industri diperkirakan tumbuh
signifikan sesuai dengan pertumbuhan
tingkat kesejahteraan masyarakat.

Prospek ke depan

Selain itu, industri manufaktur
yang terdiversifikasi bahan baku
kimia terus dikembangkan secara

Barang kayu &
Hasil hutan lainnya
5,82 %

Tekstil, Brg kulit
& Alas kaki
8,97 %

luas. Beberapa prospek yang akan
terus dikembangkan adalah minyak
dan gas bumi yang secara umum
telah dikembangkan dalam industri
petrokimia (petro-based industry).
Selain itu adalah batu bara dan
CBM, yang merupakan alternatif
bahan baku dan energi melalui
gasifikasi dan pyrolisis (substitusi
migas), dan minyak sawit (CPO
dan CPKO), yang dapat digunakan
sebagai bahan baku industri oleokimia
dasar dan oleokimia lanjutan untuk
menghasilkan produk berwawasan
lingkungan (seperti bioplastic, biolube,
bio-oil, biodiesel, dsb) sehingga
minyak sawit mempunyai prospek
sebagai bahan baku utama industri
kimia di masa mendatang.
Lain dari pada itu, sektor
yang prospektif dan akan terus
dikembangkan yakni biomassa.
Komoditas ini dapat dikembangkan
melalui gasifikasi dan pyrolisis untuk
memproduksi berbagai fine chemical
dengan ketersediaan biomassa yang
relatif tidak terbatas. mi
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Memaknai

Deindustrialisasi
d e n g a n b e n a r
Sejak pascakrisis ekonomi 1998, istilah deindustrialiasi
sering muncul menjadi topik bahasan di berbagai seminar,
termasuk di media massa. Banyak pengamat berpendapat
bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami proses
deindustrilisasi.

B

enarkah demikian? Jika
disimak, sebagian besar
pendapat tentang adanya
industrilisasi di Indonesia
tidaklah didasarkan pada fakta dan
data yang komprehensif. Mereka
mendefinisikan deindustrialisasi
dalam sebuah pemikiran keliru dan
pemahaman yang amat sempit.
Penurunan pertumbuhan
beberapa sektor industri, penutupan
sejumlah pabrik dan tingginya
angka pengangguran menjadi
argumentasi sederhana yang kerap
kali dijadikan dasar bagi mereka
untuk menyimpulkan adanya proses
deindustrialisasi.
Mereka melupakan sejumlah
indikator penting sebagai
barometer untuk menilai terjadinya
deindustrialisasi, antara lain
8
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peranan sektor industri terhadap
produk domestik bruto (PDB), tren
pertumbuhan investasi dan penyerapan
tenaga kerja, serta nilai ekspor hasil
industri. Mereka juga menafikkan
langkah-langkah penguatan struktur
industri nasional yang terus menerus
dilakukan Pemerintah secara simultan.
Suatu negara dapat dikatakan
mengalami deindustrialisasi jika
terjadi pertumbuhan negatif dalam
pembangunan industri nasionalnya
sehingga mengakibatkan kemunduran
ekonomi. Apa yang terjadi di
Indonesia tidaklah separah itu?
Namun, harus diakui pascakrisis
ekonomi, industri nasional mengalami
pelambatan pertumbuhan yang
ditandai dengan penurunan kinerja
beberapa sektor. Dalam 3 tahun
terakhir (2005-2010) pertumbuhan

industri non migas fluktuatif dengan
kecenderungan turun. Pada 2005
industri tumbuh 5,86 persen dan
mencapai titik terparah menjadi
2,56 pada 2009 sebagai imbas
krisis ekonomi di Amerika Serikat.
Namun, pada 2010 kondisinya telah
jauh membaik dengan pertumbuhan
mencapai 5,09 persen.
Meskipun pembangunan industri
nasional belum menggembirakan,
secara keseluruhan industri nonmigas
masih berperan paling besar terhadap
PDB.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), Produk Domestik
Bruto (PDB) Indonesia pada industri
non migas kuartal I/2011 mengalami
pertumbuhan sebesar 6,5 persen
dibandingkan dengan pertumbuhan
pada periode yang sama tahun lalu
yang hanya 4,3 persen.
Secara kumulatif, sampai dengan
kuartal I/2011, pertumbuhan industri
yang dapat dicapai sebesar 5,75 persen.
Pertumbuhan ini didukung oleh
kinerja beberapa cabang industri yang
semakin membaik seperti industri
logam dasar, besi dan baja, industri
tekstil, barang kulit dan alas kaki serta
alat angkut, mesin dan peralatan.
Sektor industri pengolahan
non migas merupakan sumber
pertumbuhan ekonomi yang
berkontribusi 1,3 persen. Sama halnya
dengan sektor pengangkutan dan
komunikasi serta perdagangan, hotel
dan restoran yang juga memberikan
sumber pertumbuhan ekonomi sebesar
1,3 persen. Tiga sektor ini memberikan
kontribusi yang sama besar, sedangkan
sektor lainnya masih kecil yaitu di
bawah 1 persen.
Kondisi tersebut menggambarkan
bahwa perkembangan sektor industri
sudah berada pada tren positif naik,
walaupun masih ada dua cabang yang
tumbuh negatif yaitu industri barang
kayu (hasil hutan) dan industri kimia

LaporanUtama

Pertumbuhan Industri 2005 – 2011 Triwulan I (y-o-y)
Pertumbuhan ( persen)
Uraian

2005

2006

2007

7,21
1,23
(0,66)
2,09
4,48
0,53
4,73
7,55
3,62
5,27
5,50

2008

5,05
(3,68)
(1,74)
5,79
5,69
3,40
1,69
9,73
(2,82)
5,15
6,35

2010 Tw I
(y-o-y)

2009

Makanan, Minuman, & Tembakau
Tekstil, barang Kulit & Alas Kaki
Barang Kayu dan Hasil Hutan
Kertas & Barang Cetakan
Pupuk, Kimia, & Barang dari Karet
Semen & Bahan Galian Non Logam
Logam Dasar, Besi dan Baja
Alat Angkut, Mesin dan Peralatan
Barang Lainnya
Total Industri Non Migas
Ekonomi
Sumber : BPS, diolah Kemenperin

2,75
1,31
(0,92)
2,39
8,77
3,81
(3,70)
12,38
2,61
5,86
5,69

2,34
(3,64)
3,45
(1,48)
4,46
(1,49)
(2,05)
9,79
(0,96)
4,05
6,01

pupuk dan barang dari karet.
Oleh karena itu, tren positif
tersebut perlu didukung oleh
iklim investasi yang kondusif dan
pembangunan infrastruktur.
Persepsi yang kurang tepat terkait
dengan deindustralisasi seringkali
juga dikaitkan dengan implementasi
ASEAN-China Free Trade Agreement
(ACFTA). Padahal jika dicermati
penurunan kinerja dan pertumbuhan
industri hanya terjadi di sejumlah
daerah dan cabang industri tertentu
saja. Sebaliknya, dengan pemberlakuan
pasar bebas ASEAN-China, ada
sejumah sektor yang justru semakin
berkembang seperti produk tekstil.
Berdasarkan data BPS, kinerja
sektor industri nasional selama 3
tahun terakhir seperti pertumbuhan
industri terus mengalami peningkatan
pascakrisis ekonomi global pada 2008.
Sama halnya dengan kinerja ekspor
sektor industri yang terus meningkat
di mana total sumbangan nilai ekspor
pada 2010 sebesar US$98 miliar
dibandingkan dengan 2008 yang
sebesar US$88 miliar. Begitu pula
dengan tingkat penyerapan tenaga
kerja di sektor industri yang semakin
baik yaitu sebesar 1.274.875 orang
pada kurun waktu 2008 – 2010.
Deindustrialisasi merupakan
suatu istilah yang dipopulerkan
oleh Barry Bluestone dan Benntett
Harisson (1982), penulis buku ”The
Deindustrialization of Amerika”
yang menggambarkan perubahaan
sosiologis-ekonomi akibat penutupan

Penyerapan Tenaga Kerja (Orang)

11,22
0,60
(1,38)
6,34
1,64
(0,51)
(4,26)
(2,87)
3,19
2,56
4,58

Lapangan Pekerjaan
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan
Pertambangan Dan Penggalian
Industri Pengolahan
Listrik, Gas, Dan Air Bersih
Bangunan
Perdagangan, Hotel Dan Restoran

0,60
0,13
(2,73)
(0,84)
4,45
8,03
(0,06)
10,67
(1,39)
4,31
5,59

2008

2010
2,73
1,74
(3,50)
1,64
4,67
2,16
2,56
10,35
2,98
5,09
6,10

2009

41.331.706

2011 Tw I
(y-o-y)

41.611.840

4,01
10,39
(0,40)
4,24
(0,07)
4,26
18,22
8,84
1,14
5,75
6,46

2010
41.494.941

1.070.540

1.155.233

1.254.501

12.549.376

12.839.800

13.824.251

201.114

223.054

234.070

5.438.965

5.486.817

5.592.897

21.221.744

21.947.823

22.492.176

Pengangkutan Dan Komunikasi

6.179.503

6.117.985

5.619.022

Keuangan, Persewaan & Jasa Persh.

1.459.985

1.486.596

1.739.486

13.099.817

14.001.515

15.956.423

Jasa – Jasa
Total Indonesia

102.552.750 104.870.663 108.207.767

Sumber : BPS, diolah Kemenperin

pabrik, perubahan upah dalan
lapangan kerja yang terjadi di Amerika
Serikat sejak periode 1950-an.

Definisi pakar

Konsep deindustrialisasi telah
banyak dikemukakan oleh para pakar,
di antaranya menurut Cairncross, A
(1982) di mana deindustrialisasi dapat
diartikan sebagai penurunan output
dari barang industri manufaktur atau
ketenagakerjaan di sektor industri
manufaktur yang disebabkan oleh
perpindahan kontribusi dari sektor
manufaktur ke sektor jasa. Sedangkan
menurut Lever, W F (1991),
deindustrialisasi adalah penurunan
share barang industri manufaktur
terhadap perdagangan luar negeri.
Rowthorn dan Ramaswamy
(1997) juga mengemukakan bahwa
deindustrialisasi didefinisikan sebagai
turunnya proporsi tenaga kerja sektor
industri dari keseluruhan tenaga kerja

dalam sebuah perekonomian.
Berdasarkan beberapa definisi di
atas, maka dapat dikatakan bahwa
deindustrialisasi merupakan turunnya
peranan industri dalam perekonomian
secara menyeluruh, seperti turunnya
jumlah tenaga kerja di sektor industri,
turunnya jumlah ekspor produk
industri, serta turunnya peranan sektor
industri terhadap sektor ekonomi.
Dengan demikian, deindustrialisasi
terjadi apabila pertumbuhan dan
kontribusi sektor industri terhadap
PDB, perkembangan ekspor industri
dan penyerapan tenaga kerja
mengalami penurunan selama 3 tahun
berturut-turut.
Melihat kondisi industri saat ini,
jelas sekali bahwa secara nasional
Indonesia belum mengalami
deindustrialisasi karena proses
deindustrialisasi hanya terjadi pada
cabang industri tertentu, seperti industri
barang kayu dan hasil hutan. mi
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Momentum Kebangkitan

Industri
Di tengah implementasi perdagangan bebas ASEAN-China, industri tekstil dan produk tekstil mampu tumbuh 16,22 persen.

Di tengah deraan
produk impor yang
membanjir setelah
perdagangan ASEANCina diliberalisasikan
per 1 Januari 2010,
sektor industri
manufaktur menengah
dan besar Indonesia
mampu menunjukkan
keperkasaannya. Sepanjang
triwulan I/2011, produksi
sektor ini bertumbuh
signifikan.

B

erdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS),
pertumbuhan produksi
industri manufaktur

10
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menengah dan besar triwulan I
tahun 2011 naik sebesar 5,15 persen
dibandingkan dengan periode yang
sama tahun lalu (y-on-y). Angka ini
merupakan yang tertinggi dalam 3
tahun terakhir.
Pada triwulan I tahun 2010
pertumbuhan produksi industri
manufaktur menengah dan besar naik
4,26 persen, adapun pertumbuhan
triwulan I tahun 2009 naik 0,19 persen
dari triwulan I tahun 2008.
Pertumbuhan produksi industri
manufaktur menengah dan besar
triwulanan pada triwulan I setiap
tahun dari tahun 2001 sampai dengan
tahun 2011 mengalami pertumbuhan
positif, kecuali pada tahun 2002 dan
tahun 2006 terjadi pertumbuhan
negatif.
Jenis-jenis industri yang
mengalami kenaikan pada triwulan I
tahun 2011 diwakili oleh kelompok

manufaktur berbasis logam dasar yang
mampu meraih peningkatan produksi
paling tinggi di antara yang lain, yakni
mencapai 26,29 persen.
Setelah itu, industri manufaktur
mesin listrik lainnya dan
perlengkapannya di posisi kedua dalam
pertumbuhan produksi tertinggi yakni
sebesar 21,49 persen, diikuti oleh
sektor pabrikan kertas dan barang dari
kertas yang bertumbuh 17,31 persen,
dan kelompok produsen barangbarang dari logam, kecuali mesin dan
peralatannya, naik setinggi 16,85
persen.
Berikutnya, kelompok produsen
tekstil mencatat pertumbuhan
produksi sebesar 16,22 persen, lalu
industri kulit dan barang dari kulit dan
alas kaki naik 16,18 persen, pabrikan
kendaraan bermotor naik 15,29 persen,
dan produsen pakaian jadi naik 11,20
persen.

LaporanUtama

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Menengah dan Besar Triwulanan 2009–2011 (persen)
Tahun

(q-to-q)

(y-on-y)

Tahunan

T-I

T-II

T-III

T-IV

T-I

T-II

T-III

T-IV

2009

-1,65

2,38

2,74

0,96

0,19

0,64

0,09

4,46

1,34

2010

-1,83

2,42

2,13

2,77

4,26

4,30

3,67

5,53

4,45

2011

-2,18

-

-

-

5,15

-

-

-

-

Sumber: BPS, 2011

“

Tanpa adanya hambatan
tarif, produk suatu negara
akan bergerak relatif
bebas. Siapa yang berdaya
saing kuat dialah yang
akan menang, sebaliknya
produk yang lemah daya
saingnya akan terlindas.

“

Sebaliknya, kondisi yang kurang
beruntung menimpa pada empat
industri yang mencatat penurunan
produksi selama triwulan I/2011.
Kelompok produsen karet dan barang
dari karet dan barang dari plastik
tercatat menderita penurunan produksi
terbesar yakni 2,89 persen.

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Menengah dan Besar
Triwulan I 2001–2011 (y-on-y)

15

13.05

11.82

12
9
Persen

Di urutan berikutnya, industri
pengolahan tembakau mencatat
pertumbuhan produksi 7,62 persen,
diikuti oleh pabrikan alat angkutan
selain kendaraan bermotor roda empat
atau lebih, naik 7,56 persen, lalu
industri mesin dan perlengkapannya
yang naik 7,18 persen.
Adapun kelompok produsen
makanan dan minuman mencatat
pertumbuhan 5,85 persen, dibuntuti
oleh industri barang galian bukan
logam dengan pertumbuhan produksi
4,03 persen, lalu kelompok produsen
kimia dan barang-barang dari bahan
kimia yang naik 3,97 persen, dan
industri furnitur dan pengolahan
lainnya naik 2,37 persen.

3
I/01

I/02

5.85

4.26

5.15

2.12

-0.88

0
-3

7.16

6.49

6

0.19
I/03

I/04

I/05

I/06

I/07

I/08

I/09

I/10

I/11

-6
-9

-7.71
Tri wulan/Tahun

Tiga kelompok lain yang
mengalami penurunan produksi adalah
industri kayu dan barang-barang dari
kayu yang turun 1,44 persen, sektor
penerbitan, percetakan dan reproduksi
media rekaman, turun 0,90 persen, dan
industri radio, televisi dan peralatan
komunikasi lainnya yang turun 0,11
persen.

Tumbuh Signifikan

Patut disyukuri, meski empat
kelompok ini menderita penurunan
produksi, sektor industri secara agregat
mampu meraih pertumbuhan produksi
yang signifikan di tengah liberalisasi
perdagangan, terutama di tingkat
ASEAN dan China.
Sudah menjadi pengetahuan
bersama bahwa pada 1 Januari
2010 merupakan tahap akhir jadwal
liberalisasi Normal Track terhadap
2.528 komoditas dari tarif 5 persen
menjadi nol persen, sehingga ratarata tarif yang berlaku untuk impor
dari China menjadi hanya 2,9 persen.

Inilah saat di mana perdagangan
bebas yang sebenarnya mulai
diimplementasikan.
Pada saat yang bersamaan, pasar
produk Indonesia juga memiliki akses
pasar ekspor yang lebih mudah. Tidak
hanya ke pasar ASEAN tetapi juga ke
China, dan ke banyak negara.
Faktor ini pula yang menjelaskan
faktor angka ekspor Indonesia
mengalami pertumbuhan positif dalam
triwulan pertama tahun ini, seperti
diungkapkan data BPS yang dirilis
April 2011.
Tanpa adanya hambatan tarif,
produk suatu negara akan bergerak
relatif bebas. Siapa yang berdaya
saing kuat dialah yang akan menang,
sebaliknya produk yang lemah daya
saingnya akan terlindas.
Angka pertumbuhan produksi
sektor manufaktur, seperti dilaporkan
oleh BPS, adalah indikator industri
di dalam negeri memiliki cukup
daya saing. Inilah momentum bagi
kebangkitan industri nasional. mi
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Optimis Meraih Label
Investment Grade
Capaian angka
pertumbuhan (tahunan)
produksi industri
manufaktur pada triwulan
I/2011 yang cukup tinggi
mencapai 5,15 persen,
belum cukup membuat
Menteri Perindustrian
M.S Hidayat berpuas diri.
Triwulan ini, pertumbuhan
ditargetkan mencapai 6
persen.

T

arget tersebut tampaknya
wajar. Terlebih lagi kalau
kita melihat kembali catatan
jumpa pers akhir tahun lalu.
Pada saat itu, Menteri Hidayat telah
mematok target pertumbuhan industri
manufaktur pada 2011 di angka 5,2
persen hingga 6,1 persen, dengan
12
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bertumpu pada enam kelompok
industri prioritas.
Pertama, industri basis industri
manufaktur, yang terdiri dari klaster
industri baja, klaster industri semen,
klaster industri petrokimia, klaster
industri keramik, klaster industri mesin
listrik dan peralatan listrik, klaster
industri mesin peralatan umum, klaster
industri tekstil dan produk tekstil, dan
klaster industri alas kaki.
Kedua, industri berbasis agro,
yang terdiri dari, klaster industri
pengolahan kelapa sawit, klaster
industri karet dan barang karet,
klaster industri kakao, klaster industri
pengolahan kelapa, klaster industri
pengolahan kopi, dan klaster industri
gula.
Selanjutnya, klaster industri hasil
tembakau, klaster industri pengolahan
buah, klaster industri furniture, klaster
industri pengolahan ikan, klaster
industri kertas, dan klaster industri
pengolahan susu.
Ketiga, industri alat angkut terdiri

dari klaster industri kendaraan
bermotor, klaster industri perkapalan,
klaster industri kedirgantaraan, dan
klaster industri perkeretaapian.
Keempat, industri elektronika dan
telematika yang mencakup klaster
industri elektronika, klaster industri
telekomunikasi, serta klaster industri
komputer dan peralatannya.
Kelima, industri penunjang
industri kreatif dan industri
kreatif tertentu terdiri dari klaster
industri perangkat lunak dan konten
multimedia, klaster industri fashion,
dan klaster industri kerajinan dan
barang seni.
Keenam, kelompok klaster
industri kecil dan menengah tertentu
terdiri dari klaster industri batu mulia
dan perhiasan, klaster industri garam,
klaster industri gerabah dan keramik
hias, klaster industri minyak atsiri, dan
klaster industri makanan ringan.
Sesuai dengan RPJMN 2010—
2014, prioritas pengembangan industri
dalam difokuskan pada tiga hal.
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Target Pertumbuhan Industri Manufaktur (y-o-y/persen)
Industri/ Tahun

2011

2012

2013

2014

Mamin dan tembakau

7,93

8,15

8,94

10,4

Tekstil, barang kulit dan alas kaki

3,4

3,75

4,3

5,6

Barang kayu dan hasil hutan lainnya

2,75

2,9

3,4

3,9

Kertas dan barang cetakan

4,8

4,9

5,3

5,58

Pupuk, kimia dan barang dari karet

5,46

5,75

7,0

8,3

Semen dan barang galian nonlogam

3,74

4,05

4,6

5,3

Logam dasar, besi dan baja

3,4

4,0

4,5

5,5

Alat angkut, mesin dan peralatannya

6,4

7,78

8,3

10,2

Barang lainnya yang ditargetkan

5,6

6,0

6,4

6,8

Sumber: Kemenperin, 2011

Target Pertumbuhan

Melalui prioritas pengembangan
keenam kelompok industri tersebut
diharapkan mampu mewujudkan

target pertumbuhan industri
manufaktur nasional, yang pada tahun
ini ditargetkan di angka 6persen.
Diperkirakan, kebutuhan
investasi baru untuk mencapai target
pertumbuhan industri manufaktur
nonmigas ini sekurangnya Rp124,6
triliun, dengan tambahan serapan kerja
14.905.019 orang. “Ekspor industri
manufaktur juga diproyeksikan
mencapai 92,26 miliar dolar AS,”

“

Dalam laporan regional
terbaru tentang ramalan
ekonomi, IMF menyebut
ekspor dan permintaan
domestik menjadi
pendorong pertumbuhan
pesat ekonomi.

“

Pertama, penumbuhan populasi
usaha dengan postur yang lebih sehat
melalui revitalisasi industri, khususnya
industri pupuk, industri gula, dan
revitalisasi berbagai gugus industri
prioritas sesuai dengan kebijakan
industri nasional.
Upaya lain ditempuh dengan
penumbuhan gugus industri berbasis
minyak sawit (oleochemical) serta gugus
industri berbasis kondensat minyak
dan gas bumi, serta pengembangan
kawasan industri khususnya dalam
kawasan ekonomi khusus (KEK).
Kedua, penguatan struktur
industri dengan harapan semakin
terintegrasinya IKM dalam gugus
industri, tumbuh dan berkembangnya
gugus industri demi penguatan daya
saing di pasar global.
Langkah yang dilakukan a.l.
pembinaan industri agar semakin
mampu bersaing menjadi pemasok
bagi industri yang lebih besar dan/atau
industri hilirnya, dan pengembangan
standardisasi industri dan manajemen
guna mempermudah transaksi
antarusaha industri.
Ketiga, peningkatan produktivitas
usaha industri untuk meningkatkan
nilai tambah produk melalui
penerapan iptek. Upaya ini dilakuka
melalui penumbuhan industri
unggulan berbasis iptek, terutama
untuk industri alat angkut, elektronika,
dan telematika.

katanya.
”Upaya-upaya yang telah
dilakukan pemerintah pada tahuntahun sebelumnya diharapkan akan
mendorong sektor industri,” kata
Menperin. Apalagi ditopang oleh
perekonomian nasional, dan regional
yang semakin membaik, disertai aliran
dana global yang makin deras.
Tahun ini, perekonomian nasional
ditargetkan tumbuh 6,4persen, lebih
tinggi dibandingkan dengan capaian

tahun lalu. Angka tersebut merupakan
revisi naik dari angka yang disepakati
pemerintah dan DPR sebelumnya 6,3
persen.
Tahun 2010 menjadi awal bagi
kebangkitan ekonomi Indonesia,
dan akan pertumbuhannya diyakini
akan terus berlanjut hingga 2015.
“Ekonomi Indonesia akan memasuki
pertumbuhan emas,” kata Ketua
Komite Ekonomi Nasional Chairul
Tanjung dalam acara perbincangan
tinjauan ekonomi 2011.
Indikasinya, semakin banyak aliran
dana yang masuk ke Indonesia baik
melalui saham, pembelian surat utang,
maupun investasi langsung ke sektor
riil, serta pemulihan ekonomi global.
Dana Moneter Internasional
(IMF) menyatakan perekonomian
Asia, dipimpin oleh India dan
Tiongkok, diperkirakan akan tumbuh
sekitar 8 persen selama dua tahun
ke depan. Dalam laporan regional
terbaru tentang ramalan ekonomi,
IMF menyebut ekspor dan permintaan
domestik menjadi pendorong
pertumbuhan pesat ekonomi.
Ekonom Universitas Gadjah Mada
Anggito Abimanyu memprediksi
pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
tahun 2011 akan mencapai 6,3 persen,
lebih tinggi dari tahun sebelumnya di
angka 5,9 persen.
Mantan Kepala Badan Kebijakan
Fiskal ini bahkan optimis pada tahun
2011 Indonesia akan mencapai
investment grade diimbangi dengan
pertumbuhan manufaktur sebesar 5,0
persen untuk pertama kalinya selama
10 tahun terakhir. mi
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Infrastruktur

Kunci Menarik Penanaman Modal

Pembangunan jalan salah satu pembenahan infrastruktur di Indonesia

Capaian target pertumbuhan industri manufaktur
tampaknya bukan hal yang mustahil diraih. Salah satu
indikatornya adalah realisasi investasi yang meninggi,
termasuk di sektor sekunder.

B

erdasarkan data Badan
Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM), angka
realisasi investasi Penanaman
Modal Dalam Negeri dan Penanaman
Modal Asing tahun 2010 mencapai
Rp 208,5 triliun atau meningkat 54,2
persen dibandingkan tahun 2009.
Investasi yang masuk ke Indonesia,
katanya, bukan sekadar komitmen
semata. Sebab, BKPM mencatat terjadi
peningkatan realisasi investasi setiap
tahun. Pada triwulan I/2011, realisasi
investasi proyek penanaman modal
mencapai Rp53,6 triliun yang terdiri
dari realisasi investasi proyek PMDN
sebesar Rp14,1 triliun dan PMA
sebesar Rp39,5 triliun.
Terdapat peningkatan 27,3 persen
bila dibandingkan dengan capaian
triwulan pertama tahun 2010. “Kami
14
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akan terus tingkatkan di 2011,” ucap
Kepala BKPM Gita Wirjawan,
Realisasi investasi pada seperempat
pertama tahun ini dikatakan Gita
menunjukkan perkembangan yang
menggembirakan, terlihat dari
pertumbuhan, peningkatan penanaman
modal dalam negeri, dan sebaran yang
makin besar ke luar Pulau Jawa.
Realisasi PMDN pada triwulan
I/2011 meningkat signifikan 110,4
persen, dari nilai realisasi investasi
pada periode yang sama Rp6,7 triliun
menjadi Rp. 14,1 triliun.
Berdasarkan sektornya, lima besar
PMDN berada di sektor transportasi,
gudang dan telekomunikasi (6 proyek
Rp 2,7 triliun), diikuti oleh industri
mineral nonlogam (12 proyek Rp 2,4
triliun), industri makanan (41 proyek
Rp 1,7 triliun), listrik, gas dan air (12

proyek Rp 1,6 triliun), serta tanaman
pangan dan perkebunan (54 proyek
Rp1,4 triliun).
Realisasi PMDN terbesar ada di
Jawa Timur (31 proyek Rp 2,5 triliun),
diikuti Jawa Barat (41 proyek Rp 2,3
triliun), DKI Jakarta (7 proyek Rp 2,2
triliun), Sulawesi Tengah (5 proyek Rp.
1,2 triliun) dan Sulawesi Selatan (10
proyek Rp1,1 triliun).
PMA juga mengalami peningkatan
realisasi, meski pertumbuhannya jauh
di bawah PMDN. Pada triwulan
I/2011, realisasinya bertambah 11,8
persen dibandingkan dengan periode
yang sama tahun lalu Rp 35,4 triliun
menjadi Rp39,5 triliun.
Realisasi PMA berdasarkan
sektor usaha adalah pertambangan
(US$1,0 miliar; 79 proyek); listrik,
gas dan air (US$0,6 miliar; 15
proyek); transportasi, gudang dan
telekomunikasi (US$. 0,5 miliar;
35 proyek); tanaman pangan dan
perkebunan (US$. 0,4 miliar; 74
proyek); dan industri makanan (US$.
0,3 miliar; 61 proyek).
Realisasi PMA berdasarkan
asal negara (lima besar) adalah
Singapura (US$ 1,1 miliar; 142
proyek); Amerika Serikat (US$ 0,4
miliar; 24 proyek); Jepang (US$ 0,3
miliar; 78 proyek); British Virgin
Island (US$ 0,2 miliar; 30 proyek);
Inggris (US$ 0,2 miliar; 36 proyek).
Sedangkan realisasi PMA
berdasarkan lokasi proyek (lima besar)
adalah Jawa Barat (US$1,1 miliar;
180 proyek); DKI Jakarta (US$0,9
miliar; 183 proyek); Sumatera Selatan
(US$0,4 miliar; 22 proyek); Papua
(US$0,4 miliar; 9 proyek); dan
Kalimantan Barat (US$0,3 miliar; 18
proyek).
“Semakin membaiknya pelayanan
perizinan dan nonperizinan, baik di
tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten
atau kota membuat investasi naik
serta terus memperkuat pertumbuhan
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perekonomian ke depan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gita mengatakan
bahwa faktor pemerintah dan
membaiknya perekonomian dalam
negeri turut menggenjot pemerataan
investasi di daerah-daerah luar Pulau
Jawa.
“Dahulu, penanam modal lebih
memfokuskan investasinya di Jawa.
Namun, efek faktor tersebut membuat
tumbuh jumlah penanam modal di
daerah lain di dalam negeri,” kata Gita.
Secara keseluruhan sebaran lokasi
proyek pada Triwulan I Tahun 2011
di luar Jawa sebesar Rp 23,7 triliun,
apabila dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun 2010 sebesar Rp
19,1 triliun atau terdapat peningkatan
sebesar 24,2 persen.
“Tren positif peningkatan
investasi ke depan dapat mengurangi
permasalahan pengangguran di negeri
ini,” kata Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal
BKPM, M.M. Azhar Lubis.
Azhar menuturkan realisasi
penyerapan tenaga kerja Indonesia
selama triwulan I/2011 mencapai
196.906 orang. Jumlah tersebut
terdiri atas 73.046 orang dari proyek
yang didanai oleh PMDN. Adapun
penyerapan pada proyek yang didanai
Penanaman Modal Asing (PMA)
sebanyak 123.860 orang.
“Pada 2011, berarti terjadi
peningkatan sebesar 59,2 persen
dari jumlah tahun 2010 yang hanya
sebanyak 123.685 orang,” ujar Azhar.
Menurut dia, tingginya penyerapan
tenaga kerja oleh pihak asing tidak
lepas dari meningkatnya kepercayaan
investor terhadap kebijakan dan
perkembangan perekonomian nasional.
Gita mengatakan pembenahan
infrastruktur akan meningkatkan
investasi. Dengan pembenahan
infrastruktur, dia berharap, peringkat
Indonesia akan meningkat sehingga
mengundang investor ke dalam negeri.
Sebagaimana dalam survei
Doing Business 2011, Indonesia
pada peringkat ke-121 dari 183
negara. Peringkat ini menurun dari
sebelumnya 115 pada 2010.
BKPM menargetkan peringkat

Realisasi PMDN & PMA Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (US$. Juta)
No.
I
1
2
3
4
5
II
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
III
18
19
20
21
22
23
24

Keterangan
Sektor Primer
Tanaman Pangan & Perkebunan
Peternakan
Kehutanan
Perikanan
Pertambangan
Sektor Sekunder
Industri Makanan
Industri Tekstil
Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki
Industri Kayu
Ind. Kertas dan Percetakan
Ind. Kimia dan Farmasi
Ind. Karet dan Plastik
Ind. Mineral Non Logam
Ind. Logam, Mesin & Elektronik
Ind. Instru. Kedokteran, Presisi & Optik
& Jam
Ind. Kendaraan Bermotor & Alat
Transportasi Lain
Industri Lainnya
Sektor Tersier
Listrik, Gas dan Air
Konstruksi
Perdagangan & Reparasi
Hotel & Restoran
Transportasi, Gudang & Komunikasi
Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran
Jasa Lainnya
Jumlah

Proyek
253
166
59
8
2
18
419
166
26
4
6
25
64
48
13
50

PMDN
12.131,4
8.727,3
156,5
171,6
1,0
3.075,0
25.612,6
16.405,4
431,7
12,5
451,3
1.102,8
3.266,0
522,8
2.264,6
789,6

Proyek
420
158
8
12
19
223
1.096
194
112
31
31
33
159
97
8
274

PMA
3.042,3
750,9
4,7
39,4
18,0
2.229,3
3.357,1
1.025,9
154,8
144,1
43,1
46,4
798,4
105,0
28,4
589,6

-

-

3

1,4

15

362,2

98

393,8

2
203
31
7
32
27
34
3
69
875

3,7
22.882,2
4.929,8
67,6
116,4
390,3
13.787,7
261,7
3.328,6
60.626,3

56
1.565
42
70
772
144
123
67
347
3.081

26,2
9.815,3
1.428,4
619,9
784,7
312,1
5.046,2
1.050,2
573,8
16.214,8

Sumber: BKPM, 2011

Sektor kimia menjadi salah satu andalan investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi

Indonesia bisa naik ke urutan 100
dalam Doing Business 2012 versi Bank
Dunia yang akan dirilis pada kuartal
IV tahun ini. Dalam 5 tahun ke depan,

ia berharap peringkat Indonesia bisa
mencapai ranking 75. Ini sangat
ambisius dan mudah-mudahan bisa
tercapai. mi
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MENTERI PERINDUSTRIAN M.S. HIDAYAT:

Saatnya Industri Kita

Bangkit
K

ementerian Perindustrian meyakini sektor industri nasional mampu
menorehkan pertumbuhan sebesar 6,1 persen sepanjang 2011.
Optimisme itu didasarkan atas kinerja sektor industri pengolahan
nonmigas yang mencetak pertumbuhan rata-rata 5,57persen pada
kuartal I/2011.
Dengan rerata pertumbuhan industri nasional pada kuartal I yang lebih
tinggi dibandingkan dengan kuartal II maupun III tahun lalu, Kementerian
Perindustrian menilai prestasi tersebut bisa menjadi batu pijak dan momentum
bagi kebangkitan industri manufaktur nasional.
Untuk mengetahui strategi yang ditempuh Kementerian Perindustrian
dalam mengakselerasi dan meraih kebangkitan industri nasional, Media
Industri mewawancarai Menteri Perindustrian M.S. Hidayat. Berikut
wawancara tersebut:
Bisakah Bapak jelaskan bagaimana
kinerja industri nasional saat ini?
Sesuai data Kemenperin, sepanjang
kuartal I/2011, pertumbuhan industri
pengolahan nonmigas nasional tercatat
rata-rata sebesar 5,5 persen. Angka
itu lebih tinggi dibandingkan periode
yang sama 2010 yakni sebesar 4,31
persen.
Kelompok industri besi, baja, serta
logam mencatatkan pertumbuhan yang
paling signifikan yakni 18,22 persen,
sedangkan industri tekstil, produk
kulit, serta alas kaki memperlihatkan
pertumbuhan cukup baik yakni 10,39
persen.
Lonjakan pertumbuhan kelompok
industri besi, baja, serta logam
terjadi seiring dengan kenaikan
permintaan pasar domestik akibat
laju pembangunan infrastruktur serta
bergairahnya industri migas nasional.
Sementara itu, program
revitalisasi dan peremajaan industri
tekstil dan produk tekstil (TPT)
yang berlangsung sejak 2008 telah
memacu pertumbuhan industri di
sektor tersebut yang juga cukup
16
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signifikan. Kondisi ini harus dapat kita
manfaatkan secara optimal sebagai
momentum kebangkitan industri
nasional sehingga perannya terhadap
perekonomian nasional semakin besar
sekaligus menjadikan Indonesia kita
sebagai negara industri maju.
Untuk menuju negara industri maju
apa strategi Bapak?
Visi pembangunan industri
nasional berjangka panjang sampai
2025 adalah memastikan bahwa pada
2026 bisa Indonesia menjadi negara
industri yang tangguh. Jadi dalam
ranking dunia, posisinya signifikan
dengan target pertumbuhan ekonomi
atau PDB pada saat itu 7 persen-8
persen per tahun.
Kontribusi industri pengolahan
nonmigas, industri manufaktur
terhadap PDB diharapkan bisa sebesar
30 persen, dan pertumbuhan industri
pengolahan nonmigas sebesar 9 persen.
Visi jangka panjang tersebut kami
jabarkan dalam pembangunan industri
nasional sampai 2014.
Ada beberapa tahapan yang kita

siapkan yakni sampai 2014, kita fokus
pada apa yang kami sebut sebagai
pemantapan daya saing basis industri
manufaktur yang berkelanjutan serta
terbangunannya pilar industri andal an
masa depan.
Dalam rangka mewujudkan visi
industri nasional 2025 tersebut, maka
dijabarkan ada tujuh sasaran strategis
dalam periode 5 tahun (2010 - 2014).
Apa saja tujuh sasaran strategi
tersebut?
Pertama, meningkatnya nilai
tambah industri. Kedua, meningkatkan
perluasan pasar domestik dan
internasional. Ketiga, membangkitkan
kemampuan SDM industri, research
and development serta kewirausahaan.
Keempat, meningkatkan
penguasaan teknologi industri. Kelima,
lengkap dan memperkuat struktur
industri. Keenam, tersebarnya industri
ke luar Pulau Jawa mengingat sampai
saat ini sekitar 75 persen industri
masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Nantinya, dalam perimbangannya
minimal di luar Pulau Jawa sekitar 40
persen sedangkan di Jawa 60 persen.
Strategi ketujuh adalah
meningkatkan peran IKM terhadap
PDB. IKM ini penting peranannya
dalam perekonomian karena sebagaian
besar pelaku usaha di Indonesia
berskala kecil dan menengah di mana
mereka terbukti cukup tangguh dalam
menghadapi setiap krisis ekonomi.
Berapa besaran target yang
diharapkan dalam 5 tahun pertama
sepanjang 2010-2014?
Untuk mencapai sasaran strategis
tersebut kami menetapan target untuk
tahun 2014. Pertama, pertumbuhan
sektor industri diharapkan rata-rata
sebesar 6,78 persen, bahkan saya harap
bisa naik hingga 7 persen, dan semoga
tidak turun. Untuk itu, kita terus
memperbaiki strategi fundamental,
misalnya, nilai tambah industri yaitu
memperkuat sektor hilir. Kalau sektor
hilir diperkuat maka struktur industri
kita juga makin kuat dan memperluas
cakupan industri yang bisa dilakukan
di Indonesia.
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Kedua, kebutuhan investasi untuk
industri sampai 2014 diproyeksikan
akan mencapai Rp735,9 triliun. Untuk
itu perlu peran swasta yang lebih besar.
Ketiga, penyerapan tenaga kerja
secara kumulatif ditargetkan sebanyak
17,2 juta orang. Sekarang penyerapan
tenaga kerja di industri kita saat
ini lebih kurang 9 juta orang. Yang
penting sekarang bagaimana mencapai
target itu.
Untuk itu, kita membuat kelompok
industri prioritas, yang menjadi fokus
untuk meningkatkan daya saing.

berbasis sumber daya alam harus
diolah terlebih dahulu di dalam
negeri untuk meningkatkan nilai
tambah sebelum diekspor. Termasuk
di sini adalah sektor pertambangan
yang harus dioptimalkan untuk
menggerakkan industri domestik.
Bisa dijelaskan lebih detail tentang
kebijakan hilirisasi ini?
Program hilirisasi yang pertama

sudah ditetapkan untuk agroindustri,
yaitu hasil-hasil dari perkebunan
seperti kelapa sawit, tidak hanya
dibuat CPO tetapi harus dibangun
industri pengolahannya secara lebih
luas termasuk turunan CPO. Jadi nanti
yang diekspor dalam bentuk mentah
akan berkurang. Sebagian besar harus
diproses dalam negeri dulu.
Targetnya dalam 10 tahun ke
depan, industri hilir sudah berkembang

Apa saja sektor-sektor prioritas
tersebut?
Sektor-sektor itu adalah industri
padat karya, IKM, industri barang
modal, industri yang berbasis sumber
daya alam, industri pertumbuhan
tinggi dan industri prioritas khusus,
yakni industri yang secara khusus
menjadi tugas dari perindustrian
untuk mengembangkannya seperti
petrokimia, pupuk dan industri berat
seperti baja.
Lantas apa industri yang menjadi
unggulan dalam jangka pendek?
Ada enam seperti sektor yang saya
sebut tadi di atas. Industri padat karya,
misalnya, yang kita unggulkan adalah
tekstil (TPT), garmen, furniture, alas
kaki. Ini yang menjadi andalan.
Jika cermati, industri kita lebih
banyak bergerak di sektor primer
atau resources base dari pada
manufaktur, mengapa?
Begini, selama ini kita selalui
terpuaskan dengan bekerja di
sektor hulu, seperti plantation atau
pertambangan. Produk sektor hulu ini
kita sebagian besar serta-merta kita
ekspor dalam kondisi mentah berupa
bahan baku.
Sekarang dalam era saya ini,
atas usulan dari Kementerian
Perindustrian telah disepakati
di antara kementerian dan
instansi terkait bahwa kita akan
mengintensifkan kinerja sektor hilir
yang saya sebut dengan program
hilirisasi industri. Lewat program
ini, produk yang dihasilkan industri
Media Industri • No. 01 - 2011
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di dalam negeri. Selama ini kelapa
sawit hanya diolah menjadi CPO dan
terus langsung diekspor. Nantinya, dari
CPO itu akan diolah dahulu menjadi
produk turunannya. Kami akan terus
menarik investasi di industri hilir
khususnya untuk oleokimia, minyak
goreng, margarin dan sebagainya.
Pengembangan industri seperti ini
akan diberikan insentif fiskal dan
nonfiskal.
Supaya investor mau masuk ke
Indonesia maka diberi beberapa
kemudahan. Kebijakan bea keluar
yang sekarang diberlakukan juga
dimaksudkan agar ada jaminan
pasokan bagi industri hilir CPO
sehingga merangsang investasi.
Nanti, pada waktunya petani sawit
akan berpikir ulang untuk menjual ke
luar negeri karena penyerapan di dalam
negeri cukup besar dengan harga yang
tentunya kompetitif.
Sektor lain yang juga dilakukan
18
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kebijakan hilirisasi adalah cokelat,
karet dan rumput laut. Realisasinya
sekarang sudah mulai. Jadi, beberapa
pemain kelapa sawit seperti Wilmar,
Sinar Mas, dan investor asal Malaysia
sudah datang kepada saya.
Wilmar mau membangun industri
hilir sawit kira-kira US$900 juta di
Pulau Sumatera dan di Pulau Jawa.
Smart juga sudah membuat proyek
serupa dengan nilai lebih kurang
US$500 juta pada tahun ini.
Dari program hilirisasi ini tentunya
jumlah tenaga kerja yang terserap
bisa mencapai puluhan ribu orang.
Yang terpenting sekarang bagaimana
nilai tambah produk dilakukan di
Indonesia. Itu fokus saya. Jadi nanti
yang diekspor itu berupa barang jadi,
bukan mentah lagi.
Terkait dengan masalah kecukupan
energi, bagaimana Bapak mengatasi
problem kekurangan energi yang

sekarang masih berlangsung?
Itu problem yang saya hadapi
sekarang. Sebagai Menteri
Perindustrian saya bertanggung jawab
terhadap kinerja industri swasta
maupun BUMN, asing maupun
nasional. Jadi yang saya kawal dan
pantau adalah dukungan energi. Kalau
masalah listrik mudah-mudahan pada
2011 ini bisa dituntaskan. Suplainya
diharapkan bisa mencukupi. Tentu di
beberapa kawasan baru di luar Pulau
Jawa mungkin masih mengalami
problem. Namun, kami bekerja keras
untuk mengatasinya.
Untuk wilayah yang masih
kekurangan listrik, kami minta
swasta ikut berinvestasi di bidang
pembangkit. Kalau untuk masalah
listrik sejauh ini sih sudah relatif bisa
teratasi pada tahun ini.
Nah, yang belum bisa teratasi dan
masih jadi problem adalah suplai gas.
Apalagi saya mendapat tugas khusus
dari Presiden SBY untuk membangun
dan merevitalisasi industri pupuk.
Industri pupuk ini sangat tergantung
kepada suplai gas sebagai bahan baku
utama. Dari lima industri pupuk
yang sedang saya tangani, yang
sudah teratasi adalah kebutuhan gas
untuk proyek pabrik Pupuk Kaltim
V. Sekarang sudah ada gasnya. Saat
ini, proyek pabrik Pupuk Kaltim V
sudah mulai dibangun dengan nilai
investasi kira-kira US$600-US$700
juta. Saya juga diminta membangun
enam pabrik pupuk majemuk NPK
dan merevitalisasi enam pabrik pupuk
lainnya. Itu termasuk dalam industri
yang saya prioritaskan karena terkait
erat dengan program ketahanan
pangan nasional.
Bagaimana dengan masalah
infrastruktur?
Nah, ini yang menjadi faktor
penting. Saya membangun klasterklaster industri yakni klaster industri
oleochemical di Riau dan Sumut dan
juga industri berbasis karet di Sumut.
Untuk di Pulau Jawa, seperti Jawa
Timur, klaster industrinya berbasis
kondesat dan migas. Di Kaltim klaster
industri berbasis oleochemical dan
migas karena di sana sangat kaya
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dengan natural resources.
Masuknya klaster-klaster ini harus
dilengkapi dengan infrastruktur.
Nomor satu adalah jalan di kawasan
industri tersebut. Kedua, adalah
pelabuhan, Ini supaya mereka bisa
melakukan ekspor. Infrastruktur itu
dibangun dengan dana yang sebagian
kecil ditopang pemerintah melalui
APBN tetapi sebagai besar akan
dilakukan oleh pihak swasta.
Misalnya pelabuhan di Dumai
Riau, Pelabuhan di Belawan, Sumut,
Pelabuhan di Kuala Tanjung di Sumut
semua itu ditawarkan kepada swasta
untuk berinvestasi.
Kita sedang koordinasi dengan
kementerian lain agar semua berjalan
dengan baik. Jadi pengembangan
klaster-klaster dalam langkah ini,
untuk infrastrukturnya seperti jalan
dibangun oleh pemerintah dan
swasta, power plantnya oleh swasta,
dan penarikan pipa gas kemungkinan
juga oleh swasta. Kita saling bahu
membahu.
Kalau dalam 1 tahun ini bisa
dilaksanakan, maka pada tahun
berikutnya nanti, kegiatan industrinya
akan lebih menyebar ke klaster-klaster
tersebut, di mana nanti akan dipayungi
lagi oleh special economic zone atau
kawasan ekonomi khusus.
Kawasan ekonomi khusus ini
secara Undang-Undang dimungkinkan
mendapat fasilitas fiskal dengan
perlakukan yang berbeda dengan
peraturan yang berlaku secara nasional.
Intinya, mereka dikasih privilege
atau keistimewaan, agar industri dan
ekonominya dapat tumbuh dengan
cepat. Yang dikeluhkan pengusaha
selama ini kan infrastruktur, jadi
kita coba selesaikan dengan skema
tersebut. Namun, tentu saja kalau 100
persen mengandalkan pembangunan
infrastruktur oleh pemerintah malah
bisa lama realisasinya karena dana
APBN kan terbatas. Untuk itu saya
merancang masuknya investasi swasta,
termasuk kereta api.
Bisakah dijelaskan lebih lanjut
proyek kereta api ini?
Di Kalimantan Tengah sekarang
Pemdanya sedang bekerja sama dengan

investor dari Jepang untuk membuat
rel way lebih dari 150 kilometer,
hingga masuk ke pedalaman. Di sini
investor juga mendapat sumber alam,
misalnya batu bara. Investasinya
miliaran dolar AS.
Di Sumatera Selatan, saya ikut
menyaksikan penandatangan kerja
samanya antara swasta dari India
dengan PT Bukit Asam. Mereka
membangun rel way lebih dari 200
kilometer dengan investasi US$1,4
miliar. Nantinya, jalur kereta api itu
diutamakan untuk angkutan batu bara.
Bagaimana dengan pengembangan
industri kecil dan menengah?
Industri kecil dan menengah
(IKM) yang diprioritaskan antara lain
adalah industri kreatif, seperti fashion,
kerajinan dan barang seni, serta terus
mendorong pembangunan industri
pangan, sandang dan kerajinan melalui
konsep One Village One Product
(OVOP).
Untuk membantu peningkatan
daya saing industri kecil dan
menengah, pemerintah akan
menumbuh kembangkan IKM
melalui modernisasi peralatan IKM,
pendidikan dan pelatihan, promosi
serta fasilitasi kredit usaha rakyat
(KUR).
Saya sudah minta Dirjen UKM
untuk mengerahkan perhatiannya ke
sentra-sentra industri kecil sepatu di
Cibaduyut, Sidoarjo, dan di Jateng.
Termasuk juga sentra-sentra industri
kecil yang mulai sulit bersaing dalam
menguasai pasar domestik karena
tersaingi oleh barang impor, terutama
dari Tiongkok. Ini khusus untuk
industri sepatu untuk kelompok
menengah bawah.
Kalau industri sepatu skala
menengah atas, sejauh ini relatif
tidak ada persoalan. Malahan banyak
masuk investasi joint venture di sini
dan hampir semuanya di tujukan ke
pasar ekspor di samping memenuhi
kebutuhan domestik.
Tapi untuk industri skala kecil,
yang selama ini fokusnya ke pasar
lokal, sekarang ini mulai tersaingi
sepatu-sepatu murah dari luar negeri
terutama dari Tiongkok yang terus

membanjiri pasar.
Bagaimana Bapak mendorong
pertumbuhan dan membantu
industri kecil terutama terkait
dengan pasokan bahan baku?
Khusus untuk industri alas kaki,
saya sudah melakukan identifikasi
masalah di sentra-sentra produksi.
Pertama, bahan baku kulitnya sering
sulit didapat. Pasalnya, bahan baku
berupa kulit banyak yang diekspor
karena harganya lebih tinggi.
Untuk ini saya sudah bicara
dengan Menteri Perdagangan supaya
ada alokasi dan jaminan pasokan
untuk industri kecil di dalam negeri
selain diekspor. Mungkin kita atur
dengan pengenaan bea keluar yang
tinggi supaya mereka terdorong
untuk mensuplai kepada industri
dalam negeri. Kedua, biaya produksi
di sini memang kurang kompetitif.
Masalahnya, karena mesin-mesin
mereka sudah cukup tua sehingga
harus diperbarui. Ketiga, keterampilan
membuat desain masih terbatas,
termasuk dalam finishing pekerjaan.
Keempat, masalah infrastruktur
yang membuat logistiknya menjadi
lebih mahal. Kalau saya bandingkan
biaya modal mereka sangat tinggi
karena suku bunga kredit di sini mahal.
Kalau di Tiongkok, biaya modal sangat
rendah. Selain itu, mereka mendapat
insentif pajak kalau melakukan ekspor.
Di sana juga tidak ada biaya-biaya
pungli dan sebagainya yang membuat
total ongkos menjadi mahal.
Saya sudah bandingkan head to
head. Kalau kita memberikan potongan
pajak belum tentu kita bisa.Karena
itu, saya sedang berjuang menaikkan
daya saing dan harus berhasil. Sebab,
kalau tidak, pasar domestik kita akan
terus dibanjiri produk luar negeri yang
sekarang bea masuk (BM) masuknya
nol persen karena adanya perjanjian
pasar bebas.
Saya berharap dengan apa yang
kita lakukan, Indonesia dapat bangkit
menjadi negara industri maju yang kuat
dan mampu bersaing dengan negara
lain di pasar internasional. Untuk
menuju ke sana, sekarang inilah saatnya
industri kita bangkit. mi
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Menghapus Bea Masuk,
Memperkuat Daya Saing

Setelah ditunggu-tunggu, pemerintah akhirnya
menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 80/
PMK011/2011 tentang Perubahan Ketujuh atas PMK No
110/PMK 010/2006 tentang Penerapan Sistem Klasifikasi
Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk (BM) atas
Barang Impor.

R

egulasi tersebut diteken oleh
Menteri Keuangan Agus
Martowardojo di Jakarta
pada 13 April 2011, dan
diundangkan pada 18 April 2011.
Perlu diketahui, PMK 110/2006
mengatur sekitar 9.000 pos tarif.
Versi revisi keempat dalam
PMK 241/2010 yang terbit pada 22
Desember 2010 itu mengatur BM atas
sejumlah pos tarif produk pangan dan
nonpangan. Setelah melalui polemik
dan tuntutan revisi, diterbitkan PMK
13/2011 yang mengatur BM atas 57
pos tarif produk pangan.
20
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Adapun pos tarif nonpangan yang
ditetapkan dalam PMK 241/2010,
yang kemudian diaempurnakan
melalui PMK 80/2011. Saat
peraturan ini terbit, pemerintah masih
membahas BM atas 20 pos tarif sektor
farmasi, yang pembahasannya sudah
selesai di tingkat teknis.
Pelaku usaha menyambut baik
penerbitan PMK No. 80/PMK.
110/2011, mereka menegaskan
masalah bea masuk hanya sebagian
dari berbagai masalah daya saing
industri di Tanah Air yang perlu segera
dibenani.

Sekretaris Jenderal Asosiasi
Industri Aromatik, Olefin, dan Plastik
(INAPLas) Fajar A. D. Budiyono
mengatakan pelaku industri kimia
menyambut baik penerbitan PMK
110, serta diharapkan mendorong
kinerja industri dan mengurangi defisit
perdagangan, terutama dengan China,
seiring dengan penurunan biaya.
“Memang tidak semua terpenuhi,
terutama di sektor permesinan. Akan
tetapi, mesin-mesin sekarang justru
bisa diperoleh dari China yang sudah
nol persen,” katanya.
Hal senada disampaikan Presiden
Asosiasi Industri Plastik Hilir
Indonesia Tjokro Gunawan. “Ini
sedikit hiburan bagi kami di tengahtengah harga bahan baku yang sulit
dikendalikan,” kata Tjokro.
PMK itu disambut gembira karena
pengaruhnya dinilai Tjokro cukup
besar bagi daya saing industri yang
terdesak oleh barang impor.
Wakil Sekretaris Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia Franky Sibarani
mengatakan revisi tersebut cukup
signifikan karena 182 pos tarif yang
direvisi dapat mempengaruhi daya
saing industri padat karya.
“Cukup atau tidak sebenarnya
relatif, tetapi 182 itu sudah
menyelesaikan rencana lebih besar
karena kebanyakan berdampak
pada industri padat karya yang
kontribusinya besar terhadap
perekonomian,” ujarnya.
Menurut dia, pemerintah melalui
Menteri Perindustrian menjanjikan
revisi untuk sektor industri lainnya
akan menyusul. “Ada beberapa sektor
seperti yang berkaitan dengan farmasi
dan mebel juga diusulkan direvisi,”
kata Franky.
Namun, pendapat berbeda
disampaikan oleh Ketua Umum
Asosiasi Industri Mesin Perkakas
Indonesia Dasep Ahmadi. Dia
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menilai revisi tarif bea masuk itu tidak
banyak berpengaruh pada produksi
mesin perkakas yang sebagian besar
komponennya didatangkan melalui
skema impor lain.
“Kalaupun ada pengaruh cuma 5
persen pada biaya produksi. Yang kami
tuntut pemerintah dapat dengan tegas
mendorong peningkatan penggunaan
produk dalam negeri [P3DN] yang
bisa menaikkan penjualan hingga 30
persen,” kata Dasep.
Sementara itu, Chief of Safety
Glass Asosiasi Kaca Lembaran
dan Pengaman Indonesia Yustinus
Gunawan menekankan pada kestabilan
pasokan gas yang lebih penting bagi
industri kaca. “Ada beberapa bahan
baku yang kami impor, tetapi tidak
seberapa bermasalah dibandingkan
pasokan gas yang tidak pernah stabil.”
Sekjen Dewan Pengurus Pusat
Demisioner Ikatan Perusahaan
Industri Kapal dan Lepas Pantai
Indonesia (Iperindo) Wing Wirjawan
menilai PMK 80 tersebut justru akan
memukul industri galangan kapal.
PMK itu menurunkan bea masuk
kapal menjadi nol persen hingga akhir
tahun ini, meskipun akan dinaikkan
lagi menjadi 5 persen pada tahun
berikutnya. Seharusnya, kata Wing,
impor kapal utuh tetap dikenakan
bea masuk. “Agar ada keadilan dan
pemerintah seharusnya memberikan
perlakuan yang sama bagi industri
dalam negeri dan impor,” katanya.
Wing menegaskan pembebasan
bea masuk hanya akan dinikmati
oleh asosiasi pemilik kapal yang
tergabung dalam Indonesian
National Shipowners Association
(INSA). Adapun, daya saing industri
galangan kapal justru turun karena
biaya produksi makin mahal untuk
membayar bea masuk komponen dan
pajak pertambahan nilai (PPN).
“Akibatnya, dapat terjadi
deindustrialisasi di industri perkapalan
karena banyak pengusaha yang
akhirnya memilih menjadi pedagang
dari pada menjadi produsen,” katanya.

Sesuai usulan

Dari aspek iklim industri, menurut
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan

Iklim dan Mutu Industri Kementerian
Perindustrian Arryanto Sagala, PMK
80/2011 sudah sesuai dengan usulan
Kemenperin, dan tambah memperkuat
daya saing dunia usaha.
“Dunia usaha dalam sektor yang
termuat dalam Lampiran I hanya
memiliki waktu 7 bulan memanfaatkan
kesempatan ini.
PMK 80/2011 terdiri dari tiga
pasal dan tiga lampiran. Sesuai
dengan Pasal II, Lampiran I mengatur
penetapan tarif BM yang mulai
berlaku hingga 31 Desember 2011,
dan lebih cepat dalam mendorong
pertumbuhan industri mesin dan
perkapalan dari yang ditargetkan
pemerintah.
Lampiran I juga memuat 25 pos
tarif yang dikenai BM nol persen,
yakni produk bahan baku dan barang
modal industri tertentu, produkproduk kapal tertentu, dan produkproduk bahan baku dan peralatan film
tertentu.
Pada Lampiran II, PMK tersebut
menetapkan BM atas 25 pos tarif pada
lampiran I dinaikkan kembali menjadi

lima persen. Lampiran II berlaku
sejak 1 Januari 2012. Lampiran II
ditetapkan, dengan harapan industri
galangan kapal berkembang sesuai
target.
“Untuk Lampiran I, akan dilihat
pada Oktober atau November 2011,
jika industri masih terganggu, kecuali
sektor kapal, kami akan ajukan
perpanjangan,” papar Arryanto.
Adapun Lampiran III menetapkan
BM atas delapan pos tarif produk jadi,
seperti ikan sarden, tuna, makarel,
kembang gula, permen karet, permen
mengandung obat, cokelat putih, dan
lain-lain kembali menjadi 10 persen.
Sebelumnya, di PMK 241/2010
yang mengatur hal serupa, di
mana BM atas delapan produk itu
diturunkan menjadi 5 persen. Selain
itu, di dalam Lampiran III, juga
ditetapkan BM atas 157 pos tarif
sebesar nol persen. Sehingga, total pos
tarif yang diatur dalam Lampiran III
PMK 80/2011 sebanyak 165 pos tarif.
Lampiran III berlaku sejak PMK
80/2011 diundangkan tanpa batas
yang ditentukan. mi
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BMDTP, Suplemen Agar Industri
Manufaktur Makin Perkasa
Meski pemanfaatan fasilitas
bea masuk ditanggung
pemerintah (BMDTP)
pada 2010 relatif rendah,
pemerintah kembali
menyediakan program
serupa untuk meningkatkan
daya saing sektor tertentu.
Bahkan, anggaran yang
disiapkan masih relatif
besar.

P

ada 2010, anggaran BMDTP
mencapai Rp1,53 triliun.
Dana ini dialokasikan
untuk 14 sektor industri

22

Media Industri • No. 01 - 2011

manufaktur. Namun, hingga akhir
tahun hanya 15,19 persen atau sekitar
Rp232,390 miliar.
Tahun ini, pemerintah
menyediakan anggaran untuk fasilitas
serupa senilai Rp2 triliun. Langkah
itu diambil untuk meningkatkan daya
saing industri sektor tertentu yang
diatur lebih lanjut melalui Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) No. 261/
PMK.011/2010.
Berdasarkan salinan PMK 261
tersebut, BMDTP adalah bea masuk
terutang yang dibayar pemerintah
dengan pagu anggaran APBN 2011.
PMK tersebut mengatur tentang
BMDTP atas impor barang dan bahan
untuk memproduksi barang dan/atau
jasa guna kepentingan umum serta

peningkatan daya saing industri sektor
tertentu untuk tahun anggaran 2011.
BMDTP dapat diberikan kepada
industri sektor tertentu berdasar
empat kriteria. Pertama, memenuhi
penyediaan barang dan/atau jasa
untuk kepentingan umum, dikonsumsi
masyarakat luas, dan/ atau melindungi
kepentingan konsumen. Kriteria ini
memiliki bobot paling besar, yakni
bobot 40 persen.
Kedua, meningkatkan daya saing
dengan bobot kriteria 30 persen.
Ketiga, meningkatkan penyerapan
tenaga kerja, yang berbobot 20 persen.
Keempat, meningkatkan pendapatan
negara dengan bobot kriteria10 persen.
Setidaknya ada 15 kelompok
industri manufaktur yang
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Belum optimal

Ketua Federasi Gabungan
Elektronika Indonesia (F-Gabel)
Ali Soebroto menilai tujuan
BMDTP sangat bagus yakni untuk
meningkatkan daya saing dan struktur
industri. Hanya saja, fasilitas itu
belum terserap dengan baik, karena
banyak komponen impor yang masuk
tanpa bea atau nol persen setelah
implementasi ACFTA.
“Pelaku usaha yang memakai
fasilitas BMDTP masih sangat
kecil. ACFTA membuat bea masuk
komponen menjadi nol persen.
Beberapa komponen yang masuk
tanpa BMDTP,” katanya.
Menurut Wasekjen F-Gabel Yeane
Keet, BMTDP belum sepenuhnya
dinikmati industri elektronika karena
faktor prosedur dan birokrasi yang
panjang.
Sementara Ikatan Perusahaan
Industri Kapal Dan Lepas Pantai
Indonesia (Iperindo) menilai serapan
BMDTP oleh industri galangan kapal
masih sangat kecil, di antara karena
faktor industri yang belum memahami
mekanisme BMTDP.
“Sosialisasi sebenarnya sudah
dilakukan pemerintah, namun masih
banyak yang belum memahami
prosedurnya,” katanya.
Mengurus BMTDP membutuhkan
waktu 1-2 bulan. Padahal, proyek
reparasi kapal sedang marak sebagai
imbas positif pelaksanaan azas cabotage.
Saat ini utilitas galangan kapan di
Indonesia mencapai 95 persen.
Faktor lainnya, biaya verifikasi dan
pengajuan fasilitas itu mahal, yakni 1-2
persen dari nilai BMDTP, sehingga
yang bisa dinikmati hanya 3-4 persen.
Nah, karena insentif tidak terlala besar

dan prosedur rumit, banyak pengusaha
yang enggan mengurusnya.
Direktur Teknis Kepabeanan
Ditjen Bea dan Cukai Agung
Kuswandono menjelaskan
beberapa alasan yang menyebabkan
penyerapannya masih sangat
rendah. Pertama karena PMK keluar
terlambat, yakni pada Juni 2010,
sehingga kalkulasi bisnisnya meleset.

“

BMDTP telah diberikan
sejak tahun 2008. Pada
2011, BMDTP akan
diberikan kepada 15
sektor industri senilai
Rp1,3 triliun.

“

mendapatkan dukungan penguatan
daya saing melalui skema BMTDP.
Fasilitas ini dapat diberikan atas
impor barang dan bahan dengan
ketentuan barang dan bahan belum
diproduksi di dalam negeri, barang
dan bahan sudah diproduksi di
dalam negeri, tapi belum memenuhi
spesifikasi yang dibutuhkan, atau
barang dan bahan sudah diproduksi di
dalam negeri, tapi jumlahnya belum
mencukupi kebutuhan industri.

Kedua, pelaku industri yang
umumnya menggunakan fasilitas
lain seperti Free Trade Agreement
yang bea masuk barangnya sudah nol.
Artinya buat apa meminta repot-repot
PMK BMDTP kalau bea masuknya
sudah nol.
Fasilitas BMTDP
bagi industri manufaktur
Tahun

Anggaran

Serapan

2008

Rp769,397 miliar

3,26 persen

2009

Rp1,383 triliun

9,0 persen

2010

Rp1,530 triliun

22,0 persen

Sumber: Kemenperin, 2011

Ketiga, ternyata kalkulasi bisnis
pengusaha yang meminta pagu
BMDTP ini sangat berlebihan,
sehingga antara besarnya insentif
Rp1,5 triliun dengan kemampuan
tidak sesuai. Dari awal katakanlah dia
minta seribu ternyata kemampuannya
cuma seratus dengan alasan ordernya
dibatalkan, dan ada krisis finansial
segala macem.
Bea dan Cukai sektor industri
yang realisasi pemakaiannya cukup
rendah itu antara lain PLTU sebesar
0,29 persen dari pagu atau terpakai

Rp14,4 juta, pesawat terbang (1,35
persen), Kapal (6,39 persen), Ballpoint
(7,28 persen), elektronik (8,36 persen)
dan kabel (8,65 persen).
Keempat, masalah lain yang tak
kalah penting yakni sosialisasi, baik
di pembina sektor maupun kalangan
industri. Pasalnya selama ini pembina
sektor yang ikut hanya beberapa,
seperti BPOM, Kementerian
Perdagangan, Kementerian
Perhubungan, dan Kementerian
Perindustrian. Sosialisasi ini menjadi
isu penting.
Melihat kondisi itu, pemerintah
melakukan evaluasi supaya insentif
itu tidak terbuang percuma, karena
BMDTP itu statusnya penerimaan
negara dari bea dan cukai namun tidak
ada duitnya.
Dari segi aturan, awal tahun PMK
diharapkan sudah terbit, sehingga
dapat dipastikan mana saja sektor
yang mendapatkan insentif itu.
Pemerintah juga akan memisahkan
mereka yang betul-betul menggunakan
BMDTP dengan industri yang telah
mendapatkan fasilitas insentif lain.
Misalkan kalau dia sudah mendapat
fasilitas lain seperti FTA nol persen.
Kepala Badan Pengkajian
Kebijakan Iklim dan Mutu Industri
Kemenperin, Arryanto Sagala,
pemanfaatan BMDTP oleh industri
masih rendah, karena PMK tentang
industri yang berhak menerimanya
keluar lamban dan yang memanfaatkan
fasilitas tersebut kebanyakan industri
besar.
“Yang bisa memanfaatkan
(BMDTP) itu adalah industri skala
besar karena mereka dapat membeli
langsung dari importir. Sedangkan
industri kecil membeli (bahan baku)
dari pedagang, padahal pedagang
itu tidak mendapat BMDTP,” ujar
Arryanto.
Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat mengusulkan revisi PMK
No 261/PMK.011/2010 tentang
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
(BMDTP) atas Impor Barang dan
Bahan Baku, agar lebih optimal
pemanfaatannya.
BMDTP telah diberikan sejak
tahun 2008. Pada 2011, BMDTP akan
diberikan kepada 15 sektor industri
senilai Rp1,3 triliun. mi
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SNI Pelek Motor
Tak Sekadar Proteksi Pasar

Setelah Standarisasi Nasional Indonesia (SNI) diterapkan
untuk helm, pemerintah menerapkan instrumen
pengaman tersebut pada pelek sepeda motor mulai 22
Juni 2011. Selain untuk melindungi konsumen dari produk
nonstandar, kebijakan itu diyakini akan meningkatkan
pabrikan dalam negeri.

K

ementerian Perindustrian
telah mengajukan
rancangan Peraturan
Menteri Perindustrian
untuk memberlakukan wajib SNI
1896:2008 (Pelek Kendaraan
Bermotor Kategori M, N dan O) dan
SNI 4658:2008 (Pelek Kendaraan
Bermotor Kategori L). Rancangan
regulasi ini telah dinotifikasikan
ke WTO (G/TBT/N/IDN/40)
dengan masa tanggapan 29
Juni hingga 29 Agustus
2010.
Dari hasil notifikasi
tersebut beberapa
anggota, yaitu Korea
Selatan, Uni Eropa, dan
Jepang meminta full text
document (FTD) serta
tidak ada keberatan dari
anggota WTO lainnya.
Dengan selesainya
masa tanggapan
maka Kementerian
Perindustrian
menetapkan rancangan
regulasi itu menjadi
Peraturan Menteri
Perindustrian No.
120 tahun 2010, yang
ditandatangani pada 22
November 2010.
Dengan demikian regulasi ini
akan mulai berlaku secara efektif
terhitung 6 bulan sejak ditandatangani
atau pada 22 Juni 2011. Kategori
HS yang akan dicakup dalam
regulasi ini adalah 8708.70.93.00;
8708.70.94.00; dan 8708.70.99.00
untuk SNI 1896:2008, sementara SNI
24
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4658:2008 akan mencakup HS nomor
8714.19.00.38dan 8714.19.00.90.
Industri Jepang, yang merasa
akan terkena dampak ekspor
produknya ke Indonesia, mulai
mengkaji persyaratan yang ditetapkan
dalam SNI tersebut, yang hasilnya
kemudian disampaikan oleh Japan
Auto Parts Industries Association
( JAPIA) dalam kunjungannya ke
Kementerian Perindustrian, Gabungan
Industri Alat-alat Mobil dan Motor
(GIAMM) dan BSN pada 15-17
Desember 2010.
Di BSN, Ketua JAPIA Shinji
Kouno, yang didampingi Ketua
GIAMM Hadi Surjadipradja,
mengatakan persyaratan dalam kedua
SNI itu sulit diterapkan mengingat ada
ketentuan yang tidak jelas, baik karena
kesalahan ketik maupun penggunaan
acuan referensi standar yang tidak
mutakhir. JAPIA juga menyampaikan
beberapa isu yang perlu diklarifikasi
dan masukan, dengan harapan agar
SNI dapat direvisi.
Kabid Kerjasama Standardisasi
Internasional-Pusat Kerjasama
Standardisasi Hendro Kusumo menilai
klarifikasi dan masukan Jepang sangat
teknis. Dia menyarankan agar masukan
tersebut disampaikan secara resmi
kepada BSN untuk ditindaklanjuti
kepada pihak yang terkait, baik kepada
Panitia Teknis SNI yang menangani,
maupun kepada Kementerian
Perindustrian, selaku regulator yang
telah memberlakukan wajib SNI.
Berbeda dengan Jepang, Hadi
menyatakan asosiasi industri
komponen otomotif nasional tidak
mempermasalahkan wajib SNI pelek
itu, karena produk dalam negeri
memiliki kualitas yang lebih tinggi.
“Posisi sebagai OEM (original
equipment manufacturer) mengharuskan
produksi lebih baik, yang diatur SNI
biasanya minimal,” ujarnya.
Hadi menilai keluhan teknis
yang disampaikan Jepang tidak
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Lembaga Sertifikasi Produk Pelek Kendaraan Bermotor
NO

NAMA LEMBAGA

ALAMAT

1

LSPro Pusat Standardisasi -Kementerian
Perindustrian

Gedung Kementerian Perindustrian, Lt. 21, JI. Jend. Gatot Subroto Kav. 5253, Jakarta. Telp. 021-5255509, ext:2357, Fax. 021-5265285.

2

LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian

JI. Sangkuriang No.14, Kotak Pos 32, Bandung 40135. Tip. 022-2504828, Fax.
022-2502027

3

LSPro Balai Riset dan Standardisasi
Industri (Baristand) Medan -Kementerian
Perindustrian

JI. Sisingamangaraja No.24, Medan 23217. Tip. 061-7365379, Fax. 0617362830

Laboratorium Penguji Pelek Kendaraan Bermotor
No

NAMA LEMBAGA

ALAMAT

1

Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang
Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian

JI. Sangkuriang No.14, Kotak Pos 32, Bandung 40135. Tip. 022-2504828, Fax.
022-2502027

terlalu signifikan. Mereka hanya
mempersalahkan acuan persyaratan
teknis yang ketinggalan zaman, dan itu
masih bisa diubah.
Sementara itu, produsen lokal
tidak berencana melakukan uji teknis
atas syarat dan spesifikasi pelek yang
diatur oleh kedua SNI tersebut, seperti
yang telah dilakukan produsen Jepang.
“Produsen lokal hanya menunggu
petunjuk pelaksanaan, kita nanti
tinggal buat sesuai aturan,” paparnya.
Basuki Suseno, Ass. Manager
Casting Wheel PT Chemco
Harapan Nusantara--produsen pelek
motor merek Chemco, menyambut
positif ketentuan wajib SNI itu.
Ada kepentingan dari penerapan
standarisasi ini, di antaranya proteksi
pasar pelek domestik dari serbuan
pelek impor asal China.
“Proteksi pasar ini sukses diterapkan
saat penerapan standar SNI pada helm
yang mampu menangkal serbuan helm
China,” ungkap Basuki.
Selain itu, konsumen pelek juga
diuntungkan dengan tersedianya
produk yang berkualitas baik, sehingga
diharapkan tak ada lagi kisah tragis
di jalanan akibat kualitas pelek yang
buruk.
Berbeda dengan SNI helm yang
dampak penerapannya langsung dirasai
konsumen berupa denda tilang bila
tidak menggunakan helm berstandar,
SNI pelek hanya berhubungan
dengan Kementerian Perindustrian,
sehingga hanya produsen yang wajib
menerapkan SNI.
Dalam rangka penerapan SNI ini,

Pertumbuhan industri motor ikut mendongkrak permintaan suku cadang termasuk pelek.

Menteri Perindustrian M.S Hidayat
pada 1 April 2011 telah menunjuk
Lembaga Penilaian Kesesuaian yang
melaksanakan sertifikasi dan pengujian
mutu pelek.
Ada tiga lembaga yang ditunjuk
untuk melakukan sertifikasi pelek
kendaraan bermotor berkategori M, N
dan O (SNI 1896:2008), yakni LSPro
Pusat Standardisasi -Kementerian
Perindustrian, LSPro Balai Besar
Bahan dan Barang Teknik (B4T)Kementerian Perindustrian, dan LSPro
Balai Riset dan Standardisasi Industri
(Baristand) Medan -Kementerian
Perindustrian
Adapun lembaga yang ditunjuk
sebagai penguji pelek berkategori L
adalah Laboratorium Penguji Balai
Besar Bahan dan Barang Teknik

(B4T) -Kementerian Perindustrian.
Saat dilakukan penunjukan, tiga
lembaga pertama belum terakreditasi,
sedangkan laboratorium B4T telah
mendapatkan akreditasi.
Lembaga sertifikasi yang belum
terakreditasi harus telah mengajukan
proses akreditasi kepada Komite
Akreditasi Nasional (KAN) paling
lambat 6 bulan sejak 1 April 2011.
Untuk mendukung kebijakan wajib
SNI produk pelek sepeda motor mulai
Juni 2011, Menteri Perindustrian
M.S. Hidayat menunjuk tiga lembaga
sertifikasi dan satu lembaga penguji
untuk merealisasikan kebijakan itu.
Penunjukan ini dituangkan dalam
Peraturan Menteri Perindustrian
Republik Indonesia No. 41/M-IND/
PER/4/2011 yang ditandatangani
M.S. Hidayat pada 1 April 2011. mi
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Pabrikan tekstil, terutama
produsen kain tenunan dari
kapas yang dikelantang
maupun tidak dikelantang,
sedikit bisa bernafas.
Pasalnya, industri dalam
negeri memperoleh
pengamanan dari serangan
produk impor melalui
peraturan yang terbit pada
23 Maret 2011.

SAFEGUARD
agar Lawan Bermain Fair

M

ekanisme pengamanan
(safeguard) pada produk
kain tenun dari kapas
tersebut dituangkan
dalam Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) No. 58/PMK.001/2011
tentang pengamanan kain tenun dari
kapas.
“Masa berlaku pengamanan mulai
23 Maret 2011–22 Maret 2014,”
ujar Ketua Komite Pengamanan
Perdagangan Indonesia (KPPI) Halida
Miljani.
Berdasarkan PMK No. 58,
bea masuk tindakan pengamanan
dikenakan dalam 3 tahun, yang terbagi
dalam tiga tahapan dengan tarif bea
masuk yang berbeda.
Bea masuk tindakan pengamanan
ini dikenakan terhadap importasi dari
semua negara, kecuali terhadap barang
yang diproduksi oleh 107 negara yang
disebutkan dalam PMK itu.
Selama ini, benang kapas selain
benang jahit banyak diimpor dari
Pakistan dan India. Sementara itu
untuk kain tenunan dari kapas paling
banyak diimpor dari Korea Selatan,
26
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China, India, dan Pakistan.
Ada 11 ragam kain tenunan impor
yang dikenai bea masuk safeguard.
Pertama, kain tenunan polos dari
kapas, mengandung kapas 85 persen
atau lebih menurut beratnya, tidak
dikelantang, dengan berat tidak
lebih dari 100 g/m² dengan pos tarif
5208.11.00.00.
Kedua, kain tenunan polos dari
kapas, mengandung kapas 85 persen
atau lebih menurut beratnya, tidak
dikelantang, dengan berat lebih dari
100 g/m², tetapi tidak melebihi 200 g/
m² dengan pos tarif 5208.12.00.00.
Ketiga, kain tenunan dari kapas,
mengandung kapas 85 persen
atau lebih menurut beratnya, tidak
dikelantang, dengan berat tidak lebih
dari 200 g/m², berupa kepar 3-benang
atau 4-benang, termasuk kepar silang
dengan pos tarif 5208.13.00.00.
Keempat, kain tenunan dari kapas,
mengandung kapas 85 persen atau
lebih menurut beratnya, dengan
berat tidak lebih 200 g/m², tidak
dikelantang, selain tenunan polos
maupun kepar 3-benang atau

4-benang, dan kepar silang dengan pos
tarif 5208.19.00.00.
Kelima, kain tenunan dari kapas,
mengandung kapas 85 persen atau
lebih menurut beratnya, dengan berat
tidak lebih 200 g/m², dikelantang,
berupa kepar 3-benang atau 4-benang,
termasuk kepar silang dengan pos tarif
5208.23.00.00;
Keenam, kain tenunan dari kapas,
mengandung kapas 85 persen atau
lebih menurut beratnya, dengan berat
tidak lebih 200 g/m², dikelantang,
selain tenunan polos maupun kepar
3-benang atau 4-benang, dan kepar
silang dengan pos tarif 5208.29.00.00.
Ketujuh, kain tenunan dari kapas,
mengandung kapas 85 persen atau
lebih menurut beratnya, dengan berat
lebih dari 200 g/m², dikelantang,
selain tenunan polos maupun kepar
3-benang atau 4-benang, dan kepar
silang dengan pos tarif 5209.29.00.00.
Kedelapan, kain tenunan polos dari
kapas, mengandung kapas kurang dari
85 persen menurut beratnya, dicampur
terutama atau semata-mata dengan
serat buatan, dengan berat tidak lebih
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dari 200 g/m², tidak dikelantang
dengan pos tarif 5210.11.00.00.
Kesembilan, kain tenunan polos dari
kapas, mengandung kapas kurang dari
85 persen menurut beratnya, dicampur
terutama atau semata-mata dengan
serat buatan, dengan berat lebih dari
200 g/m², tidak dikelantang dengan
pos tarif 5211.11.00.00.
Kesepuluh, kain tenunan dari kapas,
mengandung kapas kurang dari 85
persen menurut beratnya, dicampur
terutama atau semata-mata dengan
serat buatan, dengan berat lebih dari
200 g/m², tidak dikelantang, berupa
kepar 3-benang atau 4-benang,
termasuk kepar silang dengan pos tarif
5211.12.00.00; dan
Kesebelas, kain tenunan lainnya dari
kapas, selain dari pos 5208, 5209, 5210,
dan 5211 dengan berat tidak lebih dari
200 g/m², tidak dikelantang dengan
pos tarif 5212.11.00.00.
Menteri Keuangan Agus
Martowardojo, seperti tertuang dalam
PMK itu, menyatakan pengenaan
bea masuk safeguard itu merupakan
tambahan bea masuk umum (most
favored nation), atau tambahan bea
masuk preferensi berdasarkan skemaskema perjanjian perdagangan barang
internasional yang berlaku.
Kebijakan pengamanan
tersebut diterbitkan setelah
mempertimbangkan hasil penyelidikan
Komite Pengamanan Perdagangan
Indonesia (KPPI) yang membuktikan
terjadi lonjakan volume impor
kain tenunan dari kapas sehingga
menyebabkan kerugian serius pada
industri dalam negeri.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API) Ade Sudrajat
menyatakan volume impor benang
kapas selain benang jahit pada
2010 mengalami lonjakan sebesar
200 persen dari angka pada 2007.
Sementara itu kain tenunan dari kapas
mengalami kenaikan impor sebesar 30
persen pada 2008 ke tahun 2009.
Menurutnya, benang kapas selain
benang jahit banyak diimpor dari
Pakistan dan India. Sementara untuk
kain tenunan dari kapas paling banyak
diimpor dari Korea, China, India dan
Pakistan.

Ketentuan bea masuk tindakan pengamanan
No

Periode

BMTP

1

Tahun I, dengan periode 1 tahun sejak tanggal
diundangkannya PMK 58

Rp. 116.800/kg

2

Tahun II, dengan periode 1 tahun sejak tanggal
berakhirnya periode tahun pertama.

Rp. 109.500/kg

3

Tahun III, dengan periode 1 tahun sejak tanggal
berakhirnya periode tahun kedua.

Rp. 102.200/kg

Sumber: PMK No. 58/PMK.001/2011

Kebijakan safeguard produk pertekstilan diperlukan agar industri lokal dapat survive.

“Injury-nya diindikasikan oleh
adanya penumpukan barang dan juga
terjadi pengurangan jam kerja tenaga
kerja, yang diperparah oleh kenaikan
Tarif Dasar Listrik (TDL).
Jadi ini berbahaya dan biaya
produksi bisa lebih mahal sehingga
perlu adanya tindakan pengamanan,”
kata Ade.
Ade mengakui dalam 2 tahun
terakhir sejumlah perusahaan benang
kapas selain benang jahit dan kain
tenunan dari kapas yang sudah tutup.
Sekretaris Eksekutif Asosiasi
Pertekstilan Indonesia (API),
Ernovian G. Ismy menambahkan
akibat membanjirnya impor terdapat
delapan produsen kain tenunan kapas
yang gulung tikar, yakni PT Sinar
Sari Tekstil, PT Parotex, PT Kusuma
Sandang Mekar, PT Kencana Murni
Baru, PD Aneka Usaha, PT Harapan
Semesta Tex, PT Graha Tex, dan PT

Cisatex Pertenunan.
Pabrikan tersebut terpaksa tutup
karena tidak kuat bersaing dengan
produk impor. “Mereka lebih memilih
impor benang,” ungkapnya.
Menyikapi hal tersebut API
melayangkan petisi safeguard untuk
benang dan kain kapas kepada KPPI
pada Juni 2010, dan kemudian
ditindak lanjuti oleh komisi tersebut
dengan penyelidikan.
Hasilnya, diperoleh kesimpulan
bahwa ada hubungan kausal antara
kenaikan volume barang impor benang
kapas selain benang jahit dengan
kerugian serius industri dalam negeri.
Berdasarkan fakta – fakta tersebut,
Menkeu akhirnya menerbitkan
PMK No. 58 pada 23 Maret 2011.
Harapannya, dengan adanya tindak
pengamanan tersebut bisa menolong
perusahaan sejenis untuk bisa bertahan
dan kembali berkembang. mi
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Strategi Jitu
Merevitalisasi Industri Pertahanan
Industri pertahanan merupakan sektor strategis tetapi
dalam beberapa tahun terakhir kinerjanya justru
mandek, dan sempat kolaps pada 1997-1998. Akibatnya,
persenjataan Tentara Nasional Indonesia nyaris tidak ada
pembaruan.

P

adahal, Indonesia seperti
halnya negara di berbagai
belahan bumi ini dihadapkan
pada perkembangan
lingkungan strategis yang sangat cepat
sehingga mempengaruhi fenomena
keamanan.
Tak ada pilihan lain, industri
pertahanan harus digenjot sehingga
mandiri dan bisa menggerakkan
perekonomian. Guna mewujudkan
hal itu Presiden membentuk Komite
Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)
dengan Perpres No. 42 Tahun 2010.
Komite ini tidak hanya berperan
28
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mengkoordinasikan perumusan,
pelaksanaan, dan pengendalian
kebijakan industri pertahanan, tetapi
juga mengkoordinasikan kerja sama
luar negeri untuk mengembangkan
industri pertahanan, melaksanakan
pemantauan, hingga evaluasi
pelaksanaan kebijakan industri
pertahanan.
KKIP telah memulai operasi,
dan kelompok-kelompok kerja
sudah dibentuk sesuai kebutuhan.
Keanggotaan pokja diisi oleh pejabat
atau personel dari kementerian,
lembaga pemerintah nonkementerian,

dan pihak terkait lainnya.
KKIP diketuai oleh Menteri
Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat,
Menteri Riset dan Teknologi Suharna
Surapranata, M.T, Panglima TNI
Laksamana TNI Agus Suhartono
dan Kapolri Jenderal Timur Pradopo
menjadi anggota komite.
Adapun Menteri Badan
Usaha Milik Negara (BUMN)
Mustafa Abubakar menjadi Wakil
Ketua merangkap anggota, dan
sekretaris dijabat Wamenhan Sjafrie
Sjamsoeddin, yang juga anggota KKIP.
Dalam Sidang Pleno I 2010, KKIP
telah membahas dan menetapkan
sejumlah langkah, termasuk
pengembangan produk strategis yang
perlu ditetapkan program yang harus
dapat diwujudkan dalam jangka 5-15
tahun.
Produk itu di antaranya produk
darat (ranpur), alutsista laut (kapal
perusak kawal rudal), dan alutsista
udara (pesawat tempur, helikopter
Bell 412, CN 235 sebagai pengganti
pesawat transport F27).
Senin, 28 Februari 2011 KKIP
menggelar Sidang Pleno I tahun 2011
untuk menetapkan arah dan sasaran
guna dipedomani oleh seluruh anggota
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Dukungan DPR

Hal penting yang dimiliki KKIP
dalam dukungan parlemen, yang
tertuang dalam kesimpulan Rapat
Dengar Pendapat dengan Komisi I
DPR RI pada Senin 7 Maret 2001,
terutama komitmen para wakil rakyat
untuk segera menyelesaikan RUU
Revitalisasi Industri Pertahanan.
Komisi I juga menyatakan
penghargaan kepada KKIP yang telah
menghasilkan konsepsi, grand strategy,
dan master plan revitalisasi industri
pertahanan. “Komisi I meminta KKIP
untuk segera mengimplementasikan
konsepsi itu melalui road map dan
program terperinci, terukur, dan
terkontrol,” kata Ketua Komisi I
Mahfudz Siddik.
Komisi I juga meminta
keperpihakan dari pemerintah dengan
menciptakan iklim kondusif bagi
pengembangan industri pertahanan
nasional. Untuk itu, pemerintah

melalui KKIP diminta, pertama segera
merestrukturisasi BUMNIP agar
perusahaan tersebut baik dan sehat,
termasuk di antaranya penyertaan
modal negara (PMN).
Kedua, memberi jaminan
pemasaran produk–produk pertahanan
dalam negeri, khususnya dalam
pengadaan di lingkungan TNI/Polri
dan lembaga pemerintah lainnya.
Ketiga, memberikan kemudahan
melalui berbagai regulasi yang selama
ini menghambat pengembangan
industri pertahanan, seperti
insentif fiskal. Keempat, menjamin
alih teknologi dan peningkatan
penggunaan komponen lokal
dalam setiap pengadaan produk
dari luar negeri guna mengurangi
ketergantungan alutsista. Selama
ini Indonesia masih mengandalkan
pasokan alat-alat pertahanan dari luar
negeri.

“

Ada tiga kesulitan
mendasar pada industri
ini, yaitu kesulitan
keuangan, kurang kuat
manajemen, dan perlunya
penguatan pemasaran.

“

beserta jajarannya dan seluruh pihak
terkait sesuai dengan wewenangya.
Sidang juga membahas kemajuan
program 2010 sekaligus menetapkan
program 2011 dan hal–hal lain yang
dianggap prioritas. Program 2011
meliputi program normatif, program
normatif dinamis, RUU Revitalisasi
Industri Strategis Pertahanan dan
Keamanan, pengembangan produk
strategis, dan evaluasi manajemen
BUMNIP.
Persenjataan milik TNI dari
tahun ke tahun memang mengalami
penurunan dan bahkan tidak ada
pembaruan. Dalam jangka 5 tahun
mendatang (2011-2015), untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimal
alutsista dibutuhkan Rp 150 triliun.
Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat optimis industri pertahanan
dalam 5 tahun mendatang dapat
memenuhi secara optimal kebutuhan
produk pertahanan dan keamanan.
Namun, pemerintah juga
mengusahakan sinergi produksi
atau teknologi dari luar negeri.
“Dengan melakukan proses ToT
[tranfer of technology] diharapkan
bisa memperkuat daya saing nasional
khususnya dalam bidang ini,” ujar
Hidayat.

Kelima mencukupi kebutuhan
alutsista dalam negeri sekaligus
melakukan perluasan pasar melalui
ekspor. Keenam, menyusun tahapan
penyelesaian berbagai penghambat
pengembangan BUMNIP disertai
jadwal terperinci, agar berbagai
masalah itu jelas penyelesaiannya.
“Nah, ini yang coba diterobos
oleh Komisi I. Ada langkah-langkah,
lompatan-lompatan signifikan
karena jika ini dibiarkan terlalu lama,
ketergantungan alutista kita pada luar
negeri tinggi,” jelas Mahfudz.
Pemerintah juga diminta melibatkan
Menteri Keuangan dan Menteri
Perencanaan dan Pembangunan Nasional
dalam setiap pembahasan di KKIP.
Mustafa Abubakar mengatakan

struktur organisasi BUMN strategis
sedang dievaluasi. Ada tiga kesulitan
mendasar pada industri ini, yaitu
kesulitan keuangan, kurang kuat
manajemen, dan perlunya penguatan
pemasaran.
Namun, BUMN ini diyakini bisa
mencapai titik impas (break even
point) kalau rencana yang digariskan
KKIP berhasil. Pembiayaan industri
pertahanan dilakukan kontrak
perkontrak guna memperkuat dan
memberi kepastian kepada BUMN,
serta memperkuat organisasi dan
manajemen, termasuk mengganti order
luar negeri dan kerja sama dengan
perusahaan, seperti Boeing dengan PT
Dirgantara Indonesia (DI).
Pembenahan juga dilakukan
dengan cara menghindari penggunaan
subkontraktor yang ditengarai
membuat biaya operasional tinggi.
”Subkontraktor berimplikasi pada
mark up. Ini jadi concern agar industri
strategis lebih kompetitif,” kata
Abubakar.
Selain itu, secara operasional
industri strategis akan melakukan
kerja sama, baik dengan industri dalam
negeri maupun dari luar negeri.
Sjafrie mengungkapkan kerja
sama yang sedang berjalan, a.l. PT
PAL dengan Pemerintah Belanda
untuk membuat kapal perusak kawal
rudal, PT Pindad dengan Perancis
dan Korea Selatan untuk membuat
panser Tarantula dengan canon 90
mm. Adapun PT DI menggandeng
Amerika Serikat untuk membuat 18
helikopter Bell 412.
Terkait kendala pendanaan,
Menterei Pertahanan memastikan
hal itu telah dibahas dalam RUU
Revitalisasi Industri. Pemerintah akan
mengusahakan sumber dana lain, di
samping kredit ekspor, seperti surat
utang negara atau pinjaman dari dalam
negeri.
Pemesanan dan produksi
juga diatur dalam RUU itu.
Konsekuensinya, industri strategis
harus mampu meningkatkan
produktivitasnya. ”Tujuannya, industri
pertahanan harus dapat menciptakan
pergerakan dalam ekonomi nasional,”
kata Sjafrie. mi
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Persaingan Keras
di Bisnis Kertas

Tidak ada keraguan bahwa pasar pulp kertas telah pulih
pada 2010 dari big drop yang dimulai pada akhir 2008 dan
semester pertama 2009. Indonesia berpotensi menjadi
tiga besar dalam industri pulp dan kertas di dunia.

I

ndonesia memiliki potensi
ekonomi yang besar karena
diuntungkan oleh berbagai
kondisi alam dan geografis di
khatulistiwa, yang rata-rata memiliki
pepohonan yang tumbuh tiga kali
lebih cepat dibandingkan di negaranegara di daerah dingin.
Selain itu, kondisi alam Indonesia
juga berada di tengah-tengah Asia
yang sedang berkembang menjadi
raksasa ekonomi baru, dan tersedianya
hutan yang luas sebagai sumber bahan
baku.
Menurut Ketua Asosiasi Pulp dan
Kertas Indonesia (APKI) Muhammad
Mansyur, industri pulp dan kertas
Indonesia telah maju dengan pesat.
Bila pada 1970-an hanya ada tujuh
perusahaan kertas berkapasitas
produksi 50.000 ton per tahun, pada
2010 telah menjadi 85 perusahaan
dengan kapasitas 13 juta ton per tahun.
Selain itu, Indonesia pada saat ini
juga memiliki kapasitas pulp 8 juta ton
30
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per tahun. “Pabrik pulp dan kerta pada
umumnya mempergunakan mesin dan
peralatan modern dan efisien,” kata
Mansyur.
Sementara itu, Indonesia
juga merupakan pasar potensial.
Permintaan pulp dan kertas Indonesia
masih cukup besar, tetapi pemakaian
kertas per kapitanya relatif kecil,
apalagi dibandingkan dengan
Malaysia, Singapura, dan Jepang.
Konsumsi kertas per kapita
diperkirakan 25 kg (asumsi penduduk
Indonesia 230 juta jiwa), sedangkan di
Malaysia mencapai 100 kg per kapita,
dan Jepang lebih dari 200 kg per
kapita.
Kebutuhan pulp selama 2004-2008
naik dari 3,63 juta ton menjadi 4,14
juta ton atau tumbuh rata-rata 3,34
juta ton per tahun, meski permintaan
terhadap kertas turun dari 5,47 juta
ton menjadi 5,10 juta ton atau turun
1,74 persen per tahun akibat krisis
finansial 2008.

Indonesia selalu mengalami
surplus dalam perdagangan pulp dan
kertas. Selama periode 2004-2008,
ekspor pulp meningkat dari 2,44 juta
ton menjadi 2,77 juta ton, dan kertas
meningkat dari 2,58 juta ton menjadi
4,76 juta ton.
Hampir semua jenis kertas dapat
diproduksi di dalam negeri, adapun
pulp yang banyak diproduksi adalah
pulp serat pendek. Adapun pulp serat
panjang masih diimpor.

Incaran dunia

Seiring dengan pertumbuhan
ekonomi nasional dan kelesuan yang
masih menghinggapi sejumlah negara
maju, pasar Indonesia menjadi incaran
pabrikan dari mancanegara.
Implementasi perdagangan bebas
ASEAN–China juga telah mendorong
gempuran produk impor di Indonesia.
Namun, secara umum struktur industri
dalam negeri masih kuat karena
menguasai hampir 80 persen pasar.
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Dari total kebutuhan kertas dalam
negeri pada 2010 sebanyak 6,449 juta
ton, hanya 208.000 ton yang diisi
produk impor. “Kami optimistis bisa
mempertahankan pasar ini,” kata
Direktur PT Suparma Tbk, Henro
Luhur.
Penopang yang lain adalah
tingginya standar kualitas produk lokal
dan besarnya biaya transportasi yang
harus ditanggung produk asing bila
ingin masuk ke pasar Indonesia.
Meski demikian, kalau tidak
diantisipasi dengan benar, lambat
laun keberadaan produk impor pasti
semakin mengkhawatirkan bagi
kelangsungan industri dalam negeri.
Apalagi, persaingan di bisnis kertas
sangat keras. Ancaman yang kerap
datang berupa black campaign yang
dilancarkan sejumlah lembaga swadaya
masyarakat (LSM) asing, yang
menuding kinerja industri kertas tidak
ramah lingkungan.
Tak jarang pesaing juga melakukan
praktik dagang tidak fair, seperti
dumping. Ada lima tipe dumping
dilihat dari tujuan eksportir, kekuatan
pasar, dan struktur pasar impor, yakni
market expansion dumping, cyclical
dumping, state trading dumping, strategic
dumping, predatory dumping.
Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat mengakui industri kertas
termasuk yang relatif mampu bertahan
dari gempuran produk asing. Ancaman
lain yang mengkhawatirkan adalah
praktik dumping sejumlah negara
pesaing.
Sebagai langkah perlindungan,
Kementerian Perindustrian
mengandalkan kinerja Komite
Anti Dumping Indonesia (KADI)
Kementerian Perdagangan yang
memiliki instrumen pengendalian
terhadap masuknya impor yang
dilakukan secara tidak fair guna
memproteksi industri dalam negeri.
Salah satu instrumen pelindung
yang diandalkan adalah pengenaan
bea masuk anti dumping (BMAD).
“Kalau mereka terbukti dumping,
kita kenakan BMAD untuk setiap
produk yang masuk ke Indonesia,” ujar
Hidayat.
Pada awal tahun lalu, Indonesia

melanjutkan kebijakan pengenaan
sanksi bea masuk anti dumping atas
produk kertas tulis dan kertas cetak
tidak berlapis (uncoated writing and
printing paper) dari Finlandia, Korea
Selatan, India, dan Malaysia.
Produk itu berupa kertas cetak,
tulis, atau foto kopi lainnya, serta
kertas untuk keperluan grafik.
Tindakan itu berawal ketika tiga
anak usaha Sinar Mas yakni PT
Indah Kiat Pulp & Paper Tbk, PT
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk, dan
PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills
melaporkan praktik dumping oleh
Stora Enso dan UPM Kymmene
Group (Finlandia), Hansol, Shin
Moorin dan Shin Ho (Korsel), Tamil
Nadu Newsprint and Paper Ltd dan
Seshasayee Paper and Board Ltd.
(India), serta Sabah Forest Industries
(Malaysia).

Menjual Lebih Murah

Perusahaan itu terbukti menjual
lebih murah kertas mereka di
Indonesia ketimbang di negara asalnya
dengan selisih US$200 hingga US$300
per ton. Para eksportir itu pun berani
menjual kertas di Indonesia seharga
US$ 500 per ton. Di negaranya,
mereka menjual kertas US$700 hingga
US$800 per ton.
Setelah terbukti, Menkeu
menerbitkan PMK No. 26/
PMK.01/2010, yang akan dievaluasi
tiap tahun. Beleid yang efektif sejak 1
Februari 2010 ini mematok bea masuk
berbeda masing-masing produsen
dan eksportir dari empat negara. Tarif
BMAD untuk Finlandia meliputi
eksportir UPM Kym-mene Group
sebesar 22,44 persen dan produsen/

eksportir lainnya 60,40 persen. Untuk
semua produsen/eksportir dari Korea
Selatan dikenai 59,64 persen.
Adapun India meliputi Tamil Nadu
Newsprint and Paper Ltd dikenai 7,41
persen, Seshasayee Paper and Board
Ltd sebesar 6,19 persen, dan produsen
/eksportir lainnya 40,13 persen.
Selanjutnya, dari Malaysia meliputi
produsen/eksportir Sabah Forest
Industries SDN BHD sebesar 6,24
persen, dan dari produsen/eksportir
lainnya 24,33 persen.
Setelah kebijakan anti dumping
ini berjalan selama setahun, dalam
evaluasinya pemerintah memutuskan
untuk menghentikan pengenaan sanksi
tersebut.
Namun, khusus untuk Korea
Selatan, Pemerintah memperpanjang
“hukuman” pengenaan BMAD dengan
diterbitkannya 32/PMK.011/2011
tertanggal 28 Februari 2011.
BMAD dikenakan kepada Hansol
Paper Co., Shin Moorim Paper MFG
Co. Ltd., Shin Ho Paper MFG Co.
Ltd, dan perusahaan lainnya dengan
tarif masing-masing menjadi 25
persen.
Hal ini karena hasil penyelidikan
kembali Komite Anti Dumping
Indonesia (KADI) menemukan bukti
dumping yang menyebabkan kerugian
industri dalam negeri dan hubungan
kausal antara dumping dengan
kerugian yang dialami industri dalam
negeri.
“Ini bentuk respons untuk
melindungi industri dalam negeri
dari praktik perdagangan yang tidak
fair,” kata Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat. Dengan demikian, daya saing
industri nasional tetap terjaga, bahkan
makin meningkat. mi
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Selling Point

Industri Hijau
Isu lingkungan makin strategis seiring dengan dunia yang makin peduli
terhadap kelestarian lingkungan. Di sektor industri, green business diyakini
menjadi kunci memenangkan persaingan.

D

ulu, faktor kepedulian terhadap lingkungan
dianggap sebagai biaya tambahan.
Namun, hari ini dan di masa mendatang,
environtment, eco atau green industry menjadi
selling point-nya.
Hal ini karena elemen green atau eco industry justru
kita bisa jualnya dengan lebih mendapat akses pasar,
karena sekarang setiap orang ingin aman dari ancaman
lingkungan.
Menyikapi tren tersebut, pemerintah mendorong
perusahaan untuk menciptakan produk yang ramah
lingkungan karena dinilai lebih memiliki daya saing dan
diminati pasar.

32

Media Industri • No. 01 - 2011

“Seiring dengan ketatnya persaingan industri
nantinya produk yang ramah lingkungan lebih memiliki
selling point dan mendapatkan market,” ujar Menteri
Perindustrian M.S. Hidayat seusai penandatanganan nota
kesepahaman pendirian Indonesia Business Council for
Sustainable Development (IBCSD), 27 April 2011.
Pembentukan dewan ini dipelopori oleh enam
perusahaan, yakni PT Medco Power Indonesia, PT
Garuda Indonesia, PT Holcim Indonesia, PT Bakrie
Telecom, dan BNI 46, dan Asia Pacific Resouces
International Ltd (APRIL)-- satu-satunya perusahaan di
Indonesia yang menjadi anggota World Business Council
for Sustaninable Development (WBCSD).

Kebijakan

Daftar limbah dari manufaktur besi dan baja
Jenis kegiatan

Sumber pencemaran

Asal/uraian limbah

Pencemaran utama

Peleburan/
pengolahan besi
dan baja

- Proses peleburan besi/baja
- Proses casting besi/baja
- Proses besi/baja rolling, draving,
Sheeting
- IPAL yang mengolah efluen
dari coke oven/blast furnace

- Ash, dross, slag dari furnace
- Debu, residu dan/atau sludge dari
fasilitas pengendali pencemaran udara
- Sludge dari IPAL
- Pasir foundry dan debu
- Emulsi minyak dari pendingin/pelumas
- Sludge dari proses rolling

- Logam berat (As,
Cr, Pb, Ni, Cd, Th,
dan Zn)
- Organik (fenolic,
naftalen)
- Sianida
- Limbah minyak

Operasi
penyempurnaan
baja

- Penyempurnaan dan pemrosesan baja
- Steel surface treatment (pickling)

-

- Logam berat (As,
Cr, Pb, Ni, Cd, Th,
dan Zn)
- Nitrat
- Fluorida
- Sianida (kompleks)

Larutan asam/alkali bekas dan residu
Residu terkontaminasi
Sianida (hot metal treatment)
Slag dan residu lain yang terkontaminasi
logam berat
- Sludge dari proses pengolahan residu
- Larutan pengolah bekas
- Fluxing agent bekas

Sumber: Lampiran PP No. 18/1999

Menperin menjelaskan untuk
mendirikan sebuah perusahaan,
pemerintah telah memiliki standar
regulasi terkait dengan pengamanan
lingkungan, yaitu analisis dampak
lingkungan (amdal).
Akan tetapi, regulasi tersebut akan
lebih disempurnakan lagi terutama
dalam hal pengolahan limbah,
khususnya untuk produk-produk yang
rawan pencemaran lingkungan seperti
semen dan baja.

Pemetan Limbah

Untuk itu, Kementerian
Perindustrian dan Kementerian
Lingkungan Hidup bersepakat untuk
memetakan katagori limbah yang
dihasilkan oleh industri, agar pelaku
industri tidak mengalami hambatan
karena pengetatan aturan mengenai
limbah.
Masalah limbah ini akan dicermati
betul karena menyangkut dua masalah
penting, yaitu kelangsungan industri
dan kelangsungan lingkungan hidup.
“Di sektor industri juga ingin kerja
sama dengan menteri lingkungan
hidup dalam mengatur jenis limbah,
jangan sampai begitu ketatnya aturan
tersebut membuat industri mendapat
hambatan,” kata Hidayat.
Selama ini regulasi terkait dengan
industri yang rawan limbah sudah
memiliki katagori yang jelas. Misalnya
pemerintah telah memetakan beberapa

sektor industri yang rawan limbah
seperti pulp (bubur kertas), baja dan
lain-lain.
“Soal limbah B3 (bahan beracun
dan berbahaya), kami sudah buat
kriteria kategorinya, dan akan
ditandatangani nanti antara Menteri
Lingkungan Hidup dan Menteri
Perindustrian,” katanya.
Industri yang ramah lingkungan
akan terkait langsung dengan produk
ramah lingkungan. Tuntutan pasar saat
ini justru menekankan pada produk
hijau yang justru menjadi nilai jual
meski beberapa pihak menganggapnya
menjadi beban biaya.
“Jadi elemen-elemen yang
mendukung bagi sustainable
development dan green industry
merupakan selling point dan nilai
tambah atau keunggulan dalam
perdagangan internasional,” katanya.
Sementara itu, Kementerian
Lingkungan Hidup tengah melakukan
kajian strategis yang hasilnya akan
menjadi sebuah kebijakan.
Menteri Lingkungan Hidup Gusti
Muhammad Hatta mengharapkan
pelaku industri nasional bisa turut
berperan dalam menciptakan
kelestarian lingkungan hidup, sehingga
tidak hanya menjadi penggerak
perekonomian Indonesia.
Menurut Menteri, pembentukan
IBCSD merupakan sejarah baru dalam
langkah merangkul kalangan bisnis

untuk lebih nyata dalam peduli pada
pembangunan berkelanjutan.
IBCSD, katanya, bisa menjadi
pengendali internal di kalangan
pengusaha nasional untuk menjaga
kelestarian lingkungan hidup.
Adapun Ketua Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Indonesia Suryo B.
Sulistio menuturkan sudah saatnya
pelaku usaha memiliki pemahaman
dan pertimbangan lebih mendalam
mengenai masalah sosial dan
lingkungan yang timbul akibat usaha
yang dilakukan.
“Pelaku usaha berkepentingan
untuk mempertimbangkan aspek
ekologi, sosial, maupun ekonomi yang
dimasukkan dalam setiap komponen
kegiatan usaha untuk mewujudkan
pembangunan berkelanjutan bagi
masyarakat dan generasi di masa
mendatang.”
Menteri Hidayat mengatakan
Kementerian Perindustrian akan
memberikan insentif kepada
perusahaan yang menjalankan
bisnisnya secara sadar akan pentingnya
pelestarian lingkungan di masa kini
dan mendatang.
“Sekarang kami sedang memikirkan
untuk memberikan insentif yang tepat
karena belum semua orang bergerak
melakukan itu,” katanya.
Bentuk insentif dan waktu
pemberiannya, katanya, akan
dibicarakan dengan para pakar.
Kita tunggu saja..! mi
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Lawatan untuk Mempertegas

Kerja Sama Industri

Selama ini investasi bidang manufaktur China di Indonesia
relatif kecil dibandingkan dengan total perdagangannya
di Indonesia yang mencapai puluhan miliar dolar AS.

K

unjungan 3 hari Perdana
Menteri Republik Rakyat
China Wen Jiabao ke
Indonesia telah menandai
babak baru hubungan antara kedua
negara. Perdana menteri yang di
negaranya kerap dipanggil Kakek Wen
itu tiba di Jakarta pada Kamis malam,
28 April 2011, dan bertolak kembali
ke Beijing pada 30 April 2011.
Ini merupakan kunjungan resmi
pertama kali oleh PM Wen Jiabao
ke Indonesia sejak menjabat perdana
menteri dan merupakan kunjungan
pertama kali Perdana Menteri
Tiongkok ke Indonesia dalam 10
tahun terakhir.
Pada akhir tahun ini, Wen Jiabao
dijadwalkan datang di Bali untuk
34
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menghadiri serangkaian pertemuan
pemimpin 10+1 (ASEAN+Tiongkok),
10+3 (ASEAN+ Tiongkok, Jepang,
dan Korea Selatan), dan East Asia
Summit (EAS).
Meskipun demikian, menurut
Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia
Zhang Qiyue, PM Wen Jiabao tetap
meluangkan waktu mengunjungi
Jakarta.
“Ini menunjukkan bahwa
Pemerintah Tiongkok dan PM
Wen Jiabao sangat mementingkan
hubungan Tiongkok-Indonesia
yang telah berkembang pesat dan
mencerminkan betapa penting
hubungan kemitraan strategis
Tiongkok-Indonesia.”
Dalam kunjungan perdananya, PM

Wen Jiabao diterima Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono di Istana Negara
pada Jumat, 29 April 2011, pkl 15.00
WIB. Setelah itu, pada pukul 15.45
WIB, digelar pertemuan bilateral antar
delegasi negara yang berlanjut dengan
penandatangan MoU.
Usai jumpa pers, acara ditutup
dengan jamuan santap malam di Istana
Negara pada pukul 19.30 WIB. Selain
bertemu SBY, Jiabao juga menggelar
rapat dengan Sekjen ASEAN dan
menghadiri forum bisnis IndonesiaChina di Grand Hotel Hyatt.
Menteri Perdagangan Mari Elka
Pangestu mengatakan kunjungan ini
akan membahas hubungan bilateral
antara Indonesia dan China, termasuk
masalah kendala ACFTA.
“Komunikasi itu sudah
ada dari tahun lalu, kami terus
melakukan komunikasi dan kita
akan menandatangani bilateral trade
agreement to expand and strenghtend
trade and economic cooperation,” ujarnya.

Ekonomi&Bisnis

Sementara itu Menteri
Perindustrian M.S. Hidayat menilai
selama ini investasi China di bidang
manufaktur di Indonesia besarannya
kecil dibandingkan dengan total
perdagangan mereka di Indonesia yang
nilainya mencapai puluhan miliar dolar
AS.
“Investasinya mereka kecil cuma
US$170 juta [per tahun realisasinya]
dibandingkan dari volume trade-nya,”
kata Hidayat.
Menperin mengatakan tipikal
China memang selama ini lebih suka
melakukan investasi pembangunan
manufaktur di negeri mereka sendiri,
sedangkan aktivitas di luar negara
mereka lebih cenderung untuk
berdagang.
Namun Hidayat optimistis China
akan tergerak untuk juga menanamkan
investasi mereka di Indonesia. Apalagi
ada kebijakan Pemerintah China
untuk membuat perdagangan kedua
negara menjadi seimbang, dengan
melakukan investasi dan menerima
impor barang jadi dari Indonesia.
“Dia [China] maunya dagang,
dan ingin industrinya ada di sana lalu
diekspor ke seluruh dunia. Itu yang
kita [Indonesia] tidak mau,” kata
Hidayat.
Untuk itu, Pemerintah Indonesia
dengan China akan menjalin kerja
sama bidang manufaktur. Hal ini
dipertegas saat kunjungan PM China
Wen Jiabao ke Indonesia pada 28-30
April 2011.
Sebelumnya Kementerian
Perindustrian Indonesia telah
menyiapkan MoU dengan
Kementerian Perindustrian China
untuk menggalakan investasi
manufaktur. “Mudah-mudahan bisa
dilakukan,” kata Menteri Hidayat.
Bagi Indonesia, jalinan kerja
sama industri itu dapat mendorong
investasi China di Indonesia, terutama
kerja sama teknologi manufaktur,
dan mendorong keseimbangan
perdagangan kedua negara yang
selama ini terjadi ketimpangan.
Hidayat menjelaskan konsep kerja
sama itu setidaknya dimatangkan saat
kunjungannya ke China, beberapa hari
sebelum kedatangan PM Wen Jiabao

PM China Wen Jiabao dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.

ke Jakarta.
Pada pertengahan April 2011,
Hidayat dan 120 pengusaha yang
tergabung dalam Persatuan Pengusaha
Tionghoa Indonesia, berkunjung
ke Hanchou dan Shanghai dalam
kerangka Forum Bisnis IndonesiaChina.
“Saya membawa bendera
Indonesia. Saya ke China dalam
rangka untuk membuka Forum Bisnis
Indonesia-China, dari Indonesia 120
pengusaha, di sana ada 170 pengusaha,
total 300 pengusaha. Saya menjadi
keynote speech,” katanya.
Pemerintah Indonesia dan
China memang telah dijadwalkan
menandatangani 19 nota kesepahaman
baru saat kunjungan PM Wen Jiabao
ke Indonesia, dengan salah satu
paketnya bernilai US$10 miliar.
MoU itu terdiri dari empat MoU
untuk kesepakatan antarpemerintah,
delapan MoU antarkorporasi dan
pemerintah, dan korporasi dengan
korporasi sebanyak tujuh MoU. Untuk

Perdagangan RI & China (US$ juta)
Keterangan

2010

2011

Ekspor ke Cina

3.088,1

3.647,1

Impor dari China

4 127,0

5.296,8

Sumber: BPS, 2011

bussines to bussines sebanyak tujuh
MoU senilai US$10 miliar.
Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Gita
Wirjawan menjelaskan pemerintah
menargetkan nilai investasi dari
China di Indonesia sebesar US$1
miliar-US$2 miliar per tahun, dari
sebelumnya yang hanya mengalami
kenaikan US$170 juta setiap tahunnya.
“Saya mau tagetkan per tahun
[realisasi investasi China di Indonesia]
bisa US$1 miliar- US$ 2 miliar,” kata
Gita menjawab pertanyaan wartawan.
Investasi China akan didorong
masuk ke sektor energi terbarukan,
infrastruktur, dan pembangunan hydro
power. mi
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Menanam Investasi,

Menyeimbangkan Kemitraan

Produsen alat berat China akan membangun pabrik alat-alat berat di Indonesia.

China mulai tergerak untuk menanamkan investasi
mereka di Indonesia. Apalagi ada kebijakan Pemerintah
China untuk membuat perdagangan dengan Indonesia
menjadi seimbang.

T

ak sia-sia Menperin
M.S. Hidayat dan 170
orang delegasi Indonesia
menempuh perjalanan
jauh ke Negeri China di paruh kedua
April 2011. Dalam forum bisnis
yang dihadiri 300-an pengusaha itu,
Hidayat sukses meyakinkan sejumlah
perusahaan China untuk membangun
pabriknya di Indonesia. Salah satunya
adalah Sany Heavy Industry Co Ltd.
Sany Heavy Industries Co., Ltd
merupakan perusahaan publik di
China yang telah terdaftar di bursa
Shanghai tanggal 3 Juli 2003 lalu.
Kantor pusat perusahaan yang berdiri
tahun 1994 ini berlokasi di Changsa.
Selama ini perseroan banyak
memproduksi peralatan berat seperti
concrete pump, truck mounted concrete
pump, concrete batching plant, asphalt
batching plant, roller, asphalt paver,
motor grader, truck crane, crawler crane
36
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dan lain-lain.
Sany Heavy Industries ini akan
membangun pabrik alat-alat berat di
Indonesia dengan investasi mencapai
US$ 200 juta. “Ada yang konkret
dari kunjungan saya ke China,” ujar
Hidayat dengan wajah sumringah.
Komitmen investasi Sany Group
ini menjadi investasi manufaktur
China yang pertama dalam skala besar
di Indonesia. Sebelumnya China lebih
banyak bergelut di bidang perdagangan
dan sektor minyak dan gas (migas).
Sebenarnya upaya menggaet Sany
Group sudah dirintis 6 bulan lalu oleh
Kementerian Perindustrian. “Kemarin
itu saya finalisasi, mulai tahun ini mau
masuk manufaktur,” kata Hidayat.
Hidayat menyatakan Sany akan
siap bersaing dengan para pemain alat
berat yang sudah ada di Indonesia
seperti Caterpillar dari AS, Komatsu
dari Jepang dan lain-lain. Ia optimis

Sany akan bisa bersaing dari sisi
kualitas, teknologi, maupun harga.
Sany adalah salah satu perusahaan
yang ikut menandatangani nota
kesepahaman saat PM China Wen
Jiabao datang ke Indonesia, 28-30
April 2011.
Dalam jangka panjang, menurut
Hidayat, Sany akan menjadikan
Indonesia sebagai basis produksi alat
berat mereka. Secara serius pihak
Sany sudah melakukan feasibility study
terkait dengan rencana investasinya di
Indonesia.
“Paling nggak mereka sudah
membeli 10 hektar tanah di karawang,
artinya mereka sangat serius,” katanya.
Sebelum Sany, Huawei
Technologies dari Tiongkok telah
menanam modal US$ 1 juta dan
bekerja sama dengan Institut
Teknologi Bandung mendirikan
sebuah pusat pelatihan yang membina
ahli teknologi muda untuk Indonesia.
Ini merupakan tempat pelatihan
pertama yang dilengkapi semua
infrastruktur berbasis Internet protocol
(IP) buatan Huawei di Indonesia.
Untuk mendukung kemampuan

Ekonomi&Bisnis

SDM yang menguasai teknologi
perangkat jaringan berbasis teknologi
internet protocol. “Kami menyediakan
seperangkat peralatan yang
komprehensif senilai US$ 1 juta,”
ujar Ma Yue, VP for Southern Pacific
Region Huawei Technologies di
Bandung.
Peralatan itu berupa produk
komunikasi data, seperti router, switch,
firewall, dan yang menjadi bagianbagian penting untuk mempersiapkan
generasi muda di industri
tekomunikasi.
Dengan tersedianya semua
perangkat berbasis IP yang lengkap,
mahasiswa dapat melakukan hands
on atau pengalaman langsung pada
teknologi telekomunikasi terbaru. Para
staf pengajar juga dapat memperkaya
materi pembelajarannya sesuai dengan
perkembangan teknologi terkini
khususnya yang disediakan Huawei.
Deputy Director Huawei Tech
Investment Indonesia Dani K
Rustandi mengatakan Huawei dan
ITB juga akan menyelenggarakan
program sertifikasi. Di akhir pelatihan,
peserta akan berkesmpatan untuk
mengikuti ujian terkait dengan topik
IP yang telah dipelajari.
“Untuk tahap awal sertifikasi setara
seperti CCNA dari Cisco, ke depan
akan kita tingkatkan ke level lebih
advance,” ujar Dani.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi
dan Informatika Tifatul Sembiring
optimistis mampu menyerap dana
investasi dari Huawei, terutama
akan ditujukan untuk mempercepat
pembangunan jaringan serat optik di
kawasan timur Indonesia.
Tifatul menjelaskan investasi
Huawei dapat berbentuk penanaman
modal langsung ataupun model
investasi lainnya, bergantung pada
kesepakatan dalam pertemuan bisnis
nanti. “Hal ini kan menyangkut
persoalan bisnis,” ujarnya.
Sementara itu, BUMN asal China
State Development and Investment
Corporation (SDIC) akan berinvestasi
US$ 200 juta di Indonesia. ICDC
rencananya akan membangun pabrik
semen di Papua Barat. “Untuk pabrik
semen nilai investasi seharusnya US$

100 sampai 200 juta,” kata Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) Gita Wirjawan di Istana
Negara, Jakarta, Jumat (29/4/2011).
Gita mengatakan SDIC
merupakan salah satu BUMN terbesar
di China yang mengelola seluruh
BUMN di China. Rencananya SDIC
akan melakukan studi kelayakan atau
feasibiliy study terlebih dahulu setelah
ada MoU dengan Indonesia.
“Itu langsung teken MoU,
besok teken MoU ini terus ini
juga akan digarap feasibility study
untuk kepentingan pembangunan

Bukankah demikian harapan yang
ideal dari sebuah kemitraan?

Kredit Lunak

Untuk memuluskan investasinya
di Indonesia, Pemerintah China juga
akan memberikan kredit lunak dengan
bunga murah kepada pemerintah
Indonesia sebesar US$ 1 miliar
untuk mendukung pembangunan
infrastruktur dan industri. Selain itu
ada juga pendanaan komersial sebesar
US$ 8 miliar yang disiapkan.
“Pihak Tiongkok akan
memberikan kredit lunak US$ 1 miliar

Huawei gandeng ITB bangun pusat pelatihan bagi ahli teknologi muda.

pembangkit hydro power di Papua,”
katanya.
Dia menambahkan hingga kini
rencana pembangunan pabrik tersebut
belum bisa dipastikan. Namun
Gita memperkirakan, SDIC akan
memproduksi semen 1-2 juta ton per
tahun.
Gita menambahkan BUMN
asal China sengaja diarahkan untuk
membangun pabrik semen di Papua
karena kebutuhan di wilayah tersebut
sangat mendesak. “Pembangunan
proyek itu butuh 2 - 3 tahun,” katanya.
Sany, Huawei, dan SDIC adalah
sederet nama yang akan menambah
panjang lebih dari 1.000 perusahaan
China yang telah berinvestasi dan
berbisnis di Indonesia. Dengan
semakin banyak pabrikan China yang
membangun fasilitas produksinya di
Indonesia, neraca perdagangan kedua
negara bisa menjadi lebih seimbang.

dan pagu pendanaan komersial sebesar
US$ 8 miliar kepada pemerintah
Indonesia untuk mendukung
pembangunan infrastruktur dan
industri berat Indonesia,” kata
Perdana Menteri China Wen Jiabao
usai bertemu Presiden SBY di Istana
Negara, Jakarta.
Wen menegaskan negaranya
akan terus meningkatkan kerja sama
ekonomi dengan Indonesia. Karena
selama ini Indonesia dianggap sebagai
partner perdagangan penting bagi
China.
“Indonesia dan China mempunyai
potensi pasar yang besar. Kita harus
memadukan strategi perkembangan
kedua negara dan mengembangkan
keunggulan masing-masing supaya
saling menguntungkan,” jelas Bao.
Dia yakin kerja sama perdagangan
Indonesia dan China akan mencapai
US$80 miliar di 2014. mi
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Mencari Peluang Investasi

di Negeri Bollywood

Presiden disambut hangat oleh para pejabat India.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan kunjungan
kenegaraan ke India pada 25-26 Januari 2011. Ada banyak hal yang
bisa dikerja-samakan, tetapi setidaknya ada sembilan bidang yang
penting untuk disoroti.

P

residen dan Ibu Negara Hj.
Ani Bambang Yudhoyono
bertolak ke India pada Senin,
24 Januari 2011. Turut
dalam delegasi di antaranya Menteri
Perindustrian M.S. Hidayat, Mendag
Mari Elka Pangestu, Menteri Kelautan
dan Perikanan Fadel Muhammad,
Mensesneg Sudi Silalahi, Menhub
Freddy Numberi, dan Mendiknas M.
Nuh.
Di sana, Presiden bertemu
sejumlah pejabat India, dan pada sore
harinya menghadiri forum bisnis 500
pengusaha terkemuka dari India dan
Indonesia, yang dirangkai dengan
penandatangan 16 MOU, baik antara
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pemerintah dan dunia usaha maupun
antara dunia usaha dan dunia usaha.
Presiden SBY menjelaskan
meskipun banyak hal yang dapat
dikerja-samakan, namun setidaknya
ada sembilan bidang yang penting
untuk disoroti. Dua yang pertama
adalah infrastruktur dan transportasi.
“Indonesia sedang
memprioritaskan pembangunan
pembangkit listrik, jaringan
transportasi, pelabuhan dan bandara,”
ujar SBY.
Beberapa nota kesepahaman
bahkan telah ditandatangani
dalam pembangunan rel kereta api,

pelabuhan, bandara, dan pembangkit
listrik.
Indonesia juga telah merevitalisasi
iklim investasi untuk membangun
infrastruktur oleh swasta, di antaranya
dengan merampingkan kerangka
peraturan untuk public partnership
project, termasuk menyiapkan skema
penjaminan dan pembiayaan.
Ketiga, IT dan telekomunikasi
karena IT dan sektor telekomunikasi
telah tumbuh pada tingkat dua digit.
“Kami juga melihat potensi untuk
layanan berbasis IT dan outsourcing
untuk sumber daya muda, kreatif dan
terampil di Indonesia,” kata Presiden.
“Saya meyakini ada peluang investasi
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Gaet Investor

Setidaknya, kunjungan Presiden
tersebut telah berhasil menggaet
komitmen investor India untuk
membenamkan modalnya di Indonesia
tidak kurang dari US$15 miliar atau
sekitar Rp136,36 triliun.
”Kalau India kita coba volume
sampai segitu,” kata Menteri
Koordinator Perekonomian Hatta
Rajasa. Meski belum bicara soal

Menggaet investasi di Forum Bisnis 500 Pengusaha

realisasi, itulah potensi yang telah
ditanda-tangani.
Menurut Hatta, nilai investasi
India tersebut rencananya akan
disalurkan untuk pengembangan
kereta api di Sumatera Selatan yang
ditaksir mencapai US$1,5 miliar –
US$2 miliar. Sebagian besar dana

“

Penandatangan kerja
sama antarswasta di
antaranya dilakukan pada
sektor infrastruktur dan
pembangkit listrik. Jumlah
penandatangan yang akan
dilakukan mencapai 15
nota kesepahaman.

“

yang besar dalam kemitraan dengan
India.”
Keempat, industri makanan,
penelitian dan pengembangan.
Kelima, industri energi termasuk
energi terbarukan. “Pemerintah akan
memberikan insentif fiskal untuk
energi panas bumi dan pengembangan
energi hijau.”
Keenam, industri pertambangan
di mana India sudah mengimpor
bijih tembaga dan mineral lain dari
Indonesia. Diharapkan, dalam waktu
dekat ada peluang mengeksplorasi
pengolahan mineral dari peleburan
untuk industri besi dan baja.
Ketujuh, mengenai kerja sama
di mana Indonesia juga telah
mengembangkan berbagai sektor
manufaktur. India telah berinvestasi
di Indonesia dalam bidanng industri
sepeda motor dan kendaraan roda tiga
seperti bajaj.
Kedelapan, industri kreatif,
termasuk industri film. India dan
Indonesia memiliki basis budaya
serupa yang kaya, yang telah
menyebabkan perkembangan industri
kreatif berkembang, seperti film,
musik, fashion, kerajinan, desain dan
sebagainya,” Presiden menekankan.
Kesembilan, tentang pelatihan
dan pendidikan, penelitian,
pengembangan dan inovasi. Kepala
Negara berharap bahwa kedua negara
dapat saling berkolaborasi dan bekerja
sama.
Presiden SBY berharap dukungan
dan partisipasi dari pemerintah
India dan komunitas bisnis India
dalam mensukseskan pelaksanaan
FTA ASEAN-India sehingga
menjadikannya sebuah kemitraan
yang komprehensif yang benar.

tersebut juga akan digunakan untuk
pembangunan proyek infrastruktur
lainnya.
Menurut Menteri Perindustrian
M.S. Hidayat, kerja sama antara
Indonesia dan India dilakukan melalui
skema antarswasta (b-to-b) dan
antarpemerintah (g-to-g). Khusus
skema antarswasta terdapat setidaknya
lebih dari 10 perjanjian.
“Yang g-to-g ditandatangani di

depan presiden, di antaranya perjajian
antara Menteri Perindustrian dan
Minister of Chemical Fertilizer India,”
kata Hidayat.
Nota kesepahaman lain yang
ditandatangani adalah antara
Kementerian Perindustrian dan
perusahaan swasta, Primex untuk
mengolah proses nilai tambah dari
pasir besi. Nilai investasi dari masingmasing kesepakatan berkisar US$1
miliar.
Penandatangan kerja sama
antarswasta di antaranya dilakukan
pada sektor infrastruktur dan
pembangkit listrik. Jumlah
penandatangan yang akan dilakukan
mencapai 15 nota kesepahaman.
Menurut pimpinan BKPM,
nilai investasi US$ 15 miliar dan
itu akan mencakup kerja sama
bidang pembangunan infrastruktur,
manufaktur, sumber daya alam dan
jasa. Kerja sama itu antara dunia
usaha India dengan Indonesia dan
pemerintah daerah lebih banyak
dilaksanakan di luar Jawa.
Indonesia adalah mitra dagang
terbesar ketiga India di kawasan
ASEAN. Perdagangan kedua negara
ditargetkan bisa mencapai US$25
miliar pada 2015. Nilai perdagangan
itu naik dari hanya US$4 miliar pada
2005 menjadi US$14 miliar pada
2010. Memang, target US$10 miliar
telah dicapai di 2008. mi
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Mengawinkan

Hulu & Hilir

Produk rotan berpotensi besar menjadi icon karya
Indonesia di pasar dunia. Ironisnya, sejak 5 tahun terakhir
kinerja industrinya justru merosot karena didera masalah
bahan baku yang tak kunjung tertuntaskan. Adakah
langkah nyata pemerintah?

I

ndonesia merupakan negara
ketiga paling kaya akan sumber
daya hutan, termasuk rotan,
setelah Brasil dan Zaire, karena
memiliki kawasan hutan tropis seluas
133,84 juta hektar.
40
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Potensi rotan di Indonesia 622.000
ton per tahun dari Pulau Kalimantan,
Sumatera, Sulawesi, dan Papua.
Sedangkan potensi produksi rotan
lestari hanya 140.150 ton. Dengan
sumber daya perajin yang kreatif

dan terampil, serta bahan baku
berkualitas, produk rotan Indonesia
menjadi pilihan pasar dunia, dan
yang diekspor ke Jepang, Australia,
dan negara-negara di Eropa.
Pengakuan terhadap produk
rotan Indonesia juga disampaikan
dua ahli desain dari Jerman, yakni
Prof Jan Armgardt dan Prof Auwi
Stuebbe, saat mengunjungi pameran
furnitur rotan di Koln, Jerman pada
bulan Januari 2011.
“Indonesia memiliki keunggulan
karena memiliki bahan baku
berkualitas tinggi,” ungkap Auwi
Stuebbe, guru besar di Hochshule
Cobourg University.
Dengan beragam keunggulan itu,
industri rotan pun berkembang. Di
Cirebon, misalnya. Berdasarkan data
Kementerian Perindustrian, jumlah
perusahaan, produksi, ekspor, serta
penyerapan tenaga kerja di subsektor
pengolahan rotan terus meningkat
selama 2001-2004.
Perusahaan bertambah dari
923 unit menjadi 1.060 unit usaha,
produksi melonjak dari 62.707 ton
menjadi 91.181 ton. Sementara
itu, ekspor bertumbuh dari 32.871
ton atau senilai USD101,67
juta, menjadi 51.544 ton atau
USD116,57 juta. Tenaga kerja yang
terserap juga bertambah dari 51.432
orang menjadi 61.140 orang.
Namun, sejak 2005 kinerja
industri rotan di Indonesia
merosot signifikan, setelah
Menteri Perdagangan Mari Elka
Pangestu mengizinkan ekspor
rotan mentah dan setengah
jadi dengan Permendag No
12/M-DAG/06/2005.
Sebaliknya, industri pengolahan
rotan di negara lain, seperti China
dan Vietnam, malah berkembang
pesat, dan mulai merebut pangsa
pasar Indonesia.
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Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat mengatakan industri rotan
masuk ruang gawat darurat. Penurunan
kinerja di dalam negeri maupun
ekspor terus terjadi karena bahan baku
semakin langka.
Di sisi lain, industri pesaing
Indonesia justru bisa memperoleh
bahan baku kayu dan rotan dengan
mudah. Hal tersebut disinyalir sejalan
dengan maraknya illegal logging dan
illegal trade.
Akibatnya rotan imitasi dari plastik
menguasai pasar furnitur dalam negeri
hingga 80persen. “Porsinya rotan abalabal mencapai 80 persen dari total
produk furnitur, yang rotan asli tinggal
20 persen,” kata Sekertaris Jenderal
Asosiasi Pengusaha Rotan Indonesia
(APRI) Lisman Sumardjani.
Menurut Lisman, masyarakat
banyak mencari furnitur yang terbuat
dari rotan, tetapi rotan setengah jadi
sudah sulit didapatkan di pasar. Orang
sudah telanjur cinta, jadi mereka
mencari alternatif lainnya, yaitu rotan
plastik.
Ekspor juga merosot. Pada 2007,
ekspor furnitur rotan mencapai US$
319 juta, namun pada tahun 2008
turun menjadi US$239 juta. Ekspor
kembali turun pada tahun 2009
menjadi US$167 juta, dan tahun 2010
melorot lagi menjadi US$ 138 juta.
“Ini tidak bisa dibiarkan. Saya
menilai butuh kebijakan serius
menghadapi penurunan industri
rotan,” tegas Hidayat.
Dia mengharapkan industri dapat
bangkit kembali dengan target ekspor
mencapai US$3 miliar per tahun.
“Jangan jadi pecundang di negara
sendiri. Kita harus memperbaiki dan
meningkatkan kinerja kita.”
Menko Perekonomian Hatta
Rajasa mengatakan pemerintah harus
mengoreksi regulasi ekspor rotan
bahan baku, dan mengharuskan semua
instansi pemerintah dan BUMN
mendukung penggunaan mebel dan
kerajinan rotan produksi Indonesia.
“Ekspor bahan baku rotan akan
dihentikan karena kontra produktif.
Rotan harus dilihat sebagai bahan
baku strategis, bukan sejenis bahan
baku komoditas,” tukasnya.

Produk rotan Indonesia banyak diminati pasar ekspor

Di samping itu, pemerintah akan
menyediakan fasilitas design centre
sebagai pusat pengembangan desain,
informasi, dan pusat pelatihan sumber
daya insan rotan nasional.
Hidayat mengaku telah berbicara
dengan Menteri Perdagangan dan
Menteri Kehutanan agar ada kuota
khusus pasokan rotan di dalam negeri.
Diakuinya, para petani keberatan jika
harus mengurangi ekspor, sedangkan
permintaan dalam negeri masih
kecil. Jadi pengurangan ekspor baru
dilakukan jika ada jaminan pasar dulu.
Hasilnya, Menteri Perdagangan
Mari Elka setuju pengawasan
terhadap ekspor rotan diperketat, dan
mengonsentrasikan penggunaan rotan
bagi kebutuhan domestik untuk diolah
sehingga meningkatkan nilai tambah.
“Kami sudah bekerja sama dengan
Pak Hidayat (Menteri Perindustrian)
bahwa ekspor rotan hanya boleh
dilakukan bagi yang tidak digunakan
di dalam negeri. Bagi yang boleh
diekspor pun harus menyertakan bukti
serap di dalam negeri,” ujar Mari.
Ketua Umum Asosiasi Permebelan
dan Kerajinan Indonesia (Asmindo)
Ambar Tjahjono mengatakan
kebutuhan rotan bahan baku belum
meningkat, hanya sekitar 60.000 ton,
artinya perlu ada upaya pemerintah
untuk membantu membeli rotan asli.
“Jika pengusaha tidak mampu
membeli, maka pemerintah harus ikut

membantu menangani ini,” tuturnya.
Pemerintah berjanji akan
membangun dua terminal rotan paling
lambat 2012. Terminal rotan ini
diharapkan menjadi pusat pengumpul
hasil rotan sebagai tempat suplai rotan
industri rotan lokal.
Sejauh ini pemerintah hanya
membangun dua terminal untuk
kayu di Jawa Tengah dan Sulawesi
Utara. “Rencananya (terminal rotan)
di dua lokasi, Cirebon dan Solo
dibuat terminal rotan, sedang disusun
rancangannya.”
Dua terminal rotan itu ditargetkan
terbangun paling lambat di 2012.
Anggaran untuk dua terminal masih
disusun.
Pemerintah juga akan membangun
pusat pengembangan industri rotan
terpadu di Kalimantan Tengah,
Sulawesi Tengah, dan Aceh. Ini
berfungsi mengembangkan industri
rotan di daerah sumber bahan baku
serta menjamin ketersediaan bahan
baku rotan bagi industri furnitur rotan
dalam negeri.
Sementara itu, kegiatan pameran
juga dilakukan untuk meningkatkan
penetrasi pasar dan menarik investasi,
seperti digelar di Koln, Jerman pada
bulan Januari 2011. Bahkan, Jerman
berencana membuka sentra produksi
furnitur rotan di Indonesia dengan
desain yang diminati oleh pasar
internasional. mi
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PR Besar Sebelum

Harmonisasi ASEAN
Jamu sebagai warisan budaya bangsa merupakan aset
nasional yang berpotensi menjadi komoditas dunia di
tengah tren kembali alam. Indsutri jamu di Indonesia
yang jumlahnya ribuan unit usaha memiliki peluang
besar untuk meningkatkan ekspor ke negara-negara
ASEAN, namun berbagai hambatan di dalam negeri mesti
dituntaskan terlebih dahulu.

B

erdasarkan data Gabungan
Pengusaha Jamu dan Obat
Tradisional (GP Jamu),
industri obat tradisional yang
aktif saat ini mencapai 1.166 industri,
yang terdiri dari 129 industri besar
dan selebihnya 1.037 industri kecil
obat tradisional, termasuk industri
rumahan.
Industri jamu diperkirakan
memberikan lapangan kerja hingga
15 juta, sebanyak 3 juta di antara
tenaga kerja terserap di industri jamu,
sebagian besar terserap pada industri
jamu yang mengarah kepada makanan,
minuman, spa, aroma terapi, dan
kosmetik.
Tahun 2010, omzet industri jamu
bertumbuh bertumbuh 17,65persen
dibandingkan capaian tahun
42
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sebelumnya Rp8,5 triliun.
”Total omzet jamu sampai
dengan akhir tahun 2010 mencapai
Rp 10 triliun,” kata Ketua GP Jamu
Charles Saerang dalam pembukaan
Musyawarah Nasional GP Jamu keVI di Kantor Wakil Presiden, Jalan
Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat,
Senin (25/4/2011).
Hadir dalam acara tersebut Wapres
Boediono, Menko Kesra Agung
Laksono, Menteri Koperasi dan
UKM Syarif Hassan, dan Menteri
Perindustrian M.S. Hidayat.
Industri ini berpotensi terus
berkembang mengingat tren kembali
ke alam makin bergairah. Di pasar
Asia, omzet jamu mencapai US$ 22,6
miliar, serta dunia senilai US$ 53,4
miliar.

Untuk mendorong industri ini,
pemerintah perlu turun tangan agar
sejumlah kendala teratasi. BP Jamu
berharap dibentuknya badan khusus
untuk mempercepat pengembangan
jamu Indonesia.
Aksi nyata untuk mendorong
masyarakat agar cinta jamu dapat
dimulai dari penyajian jamu di kantorkantor sebagai pengganti kopi atau
teh atau welcome drink. “Hal ini juga
untuk mengubah kesan jamu sebagai
minuman [selalu] pahit,” katanya.
Industri ini juga menghadapi
masalah bahan baku yang makin
langka, karena permintaan ekspornya
tinggi. Keterbatasan itu menyebabkan
kenaikan harga bahan baku sejak akhir
tahun lalu.
Bukan hanya karena cuaca tetapi
juga disebabkan pembelian dari
luar negeri, terutama Pakistan dan
Bangladesh. Mereka tahu manfaat jahe
sehingga membeli yang kualitas satu.
Pada Maret 2011, harga jahe
kering naik menjadi Rp 120.000 per
kg dari sebelumnya hanya Rp 36.000
per kg atau sudah naik 400 persen.
Harga temulawak naik dari Rp10.000
per kg menjadi Rp17.500 per kg atau
naik 70 persen.

Produk asing

Kendala lain yang dihadapi industri
jamu adalah tidak berkembangnya
pasar domestik, di antaranya karena
maraknya peredaran jamu BKO
(bahan kimia obat) impor. Pasar
domestik juga terancam dengan
gencarnya iklan produk herbal dan
klinik asing di berbagai media massa
yang melanggar peraturan BPOM.
“Daya beli masyarakat tidak tinggi.
Masalah kalau asing masuk harga
murah. Bahan klinik ini masuk dan
mengiklankan. Padahal, kan, tidak
boleh tapi boleh untuk asing, mereka
punya klinik, seolah mereka herbal
semua,” kata Saerang.
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“

Pengusaha membutuhkan
investasi besar agar bisa
memenuhi ketentuan
standar dalam CPOTB.

“

Direktur Pusat Teknologi Farmasi
dan Medika BPPT Rifatul Widjhati
menilai produk jamu industri kecil
sulit bersaing dengan obat herbal
luar negeri, baik di tingkat nasional
maupun internasional. Penyebabnya,
belum ada standar kualitas jamu.
Terlebih lagi, pemrosesan jamu
kerap kurang memerhatikan faktor
kebersihan maupun perlakuan lain
sehingga terjadi kerusakan senyawa
aktif. Contohnya, bahan baku jamu
dijemur di pinggir jalan. Untuk
mengatasi hal itu, diciptakan teknologi
pemrosesan.
Nilai perdagangan obat tradisional
dunia pada tahun 2006 mencapai
US$ 83 miliar (sekitar Rp730 triliun).
Namun, kontribusi Indonesia hanya
sekitar Rp10 triliun, sebagian besar
berupa bahan baku obat herbal.
Agar nilai perdagangan itu naik,
ekspor harus berupa produk siap
konsumsi, bukan lagi bahan baku.
“Apalagi, lebih dari 30.000 spesies
tumbuhan tropis ada di Indonesia,
di mana 7.000 spesies di antaranya
berkhasiat obat,” kata Bambang
Marwoto, Kepala Balai Pengkajian
Bioteknologi BPPT.
Ketua I Gabungan Pengusaha
Jamu dan Obat Tradisional Tjandra
Sridjaya punya pendapat lain. Menurut
dia, kontribusi perdagangan jamu
Indonesia masih dihambat oleh izin
negara tujuan ekspor yang rumit.
Karena itu, pemerintah dan
lembaga terkait harus mengupayakan
agar izin itu dipermudah, khususnya
di Eropa dan Amerika Serikat (AS).
“Hambatan itu sudah kami sampaikan
kepada Wapres Boediono,” ujar
Tjandra.
Di dalam negeri, industri jamu
sulit tumbuh kencang karena regulasi,
dan standar mutu BPOM sulit
diikuti. BPOM diharapkan menunda
penerapan standar ISO 2011 tentang
standar kualitas jamu dan produk
herbal yang mempersyaratkan kriteria
Genewa-Swiss.
Kenaikan harga bahan baku
dimanfatkan pengusaha lokal dan
asing untuk memasuki pasar jamu
dengan jamu berbahan kimia (essence).
Bahkan serbuan multilevel marketing
jamu herbal (berbahan essence) dari

Malaysia menggerus pasar nasional
hingga Rp1,5 triliun dalam setahun
terakhir. “Penjualan kita stagnan Rp3
triliun sejak tahun lalu.”

CPOTB

GP Jamu menolak revisi sertifikasi
Cara Pembuatan Obat Tradisional
yang Baik (CPOTB) . Alasannya
industri keciljamu belum siap dan
terncam mati jika revisi itu diterapkan.
Selama ini, patokan-patokan dalam
CPOTB menjadi salah satu syarat izin
pendirian usaha dan memproduksi
obat tradisional. BPOM kemudian
menjabarkan ke dalam Peraturan
Kepala BPOM tahun 2005.
Tahun ini BPOM berencana
merevisi pedoman CPOTB tahun
2005. Menurut Ruslan Aspan,
Deputi Bidang Pengawasan Obat
Tradisional, Kosmetika, dan Produk
Komplemen BPOM, pedoman lama
belum mengatur secara tegas tentang
produsen jamu berskala industri obat
tradisional. Sedangkan CPOTB yang
baru akan mengatur secara spesifik
penerapannya bagi industri kecil obat

tradisional.
Ketentuan dalam CPOTB
lama dianggap tidak relevan lagi.
Peningkatan kualitas dan penerapan
standar mutu ini justru berharga dalam
pasar bebas. “Apalagi kalau produsen
jamu berencana mengekspor ke negara
lain,” kata Ruslan.
CPOTB menetapkan 12 standar
industri jamu, seperti ruangan,
karyawan, peralatan, sanitasi,
laboratorium, dan standar kemasan.
Jika tidak mendapatkan CPOTB, izin
operasional industri jamu terancam
dicabut.
Menurut Charles, pengusaha
membutuhkan investasi besar agar bisa
memenuhi ketentuan standar dalam
CPOTB. “Ini mengkhawatirkan,
investasi yang mahal bisa membuat
industri kecil mati.”
Tantangan industri jamu makin
berat terkait harmonisasi pasar
ASEAN. “Bea masuk menjadi nol
persen, tetapi di PMK No 241, bea
impor bahan baku dinaikkan. Dengan
suku bunga tinggi dan suplai energi
tidak merata, kita tidak mampu
bersaing,” kata Ketua Harian I GP
Jamu Putri K Wardhani.
Seharusnya, pemerintah
memainkan peran proteksi untuk
menyelamatkan industri jamu,
sekaligus menyelamatkan pekerja
jamu. Perlu tabulasi tantangan dan
kendalanya. Rupanya, masih banyak
pekerjaan rumah sebelum masuk
harmonisasi ASEAN. mi
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Indonesia Kian Dilirik

Pabrikan Dunia

Setelah sempat terpuruk pada 1998, kini kebangkitan
industri petrokimia di Indonesia makin tampak. Tak hanya
perusahaan dalam negeri yang berekspansi, sederet
pabrikan mancanegara siap menjadikan Indonesia sebagai
basis produksi.

H

ari pertama di tahun 2011,
sektor industri petrokimia
mencatat beroperasinya
secara resmi PT Chandra
Asri Petrochemical Tbk (CAP),
perusahaan hasil merger antara PT Tri
Polyta Indonesia Tbk (TPIA) dan PT
Chandra Asri.
CAP juga mengantongi persetujuan
dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) tentang Izin Usaha
Penggabungan Perusahaan Penanaman
Modal No. 5/1/IU/IV/PMA/
Industri/2010 pada 31 Desember 2010.
Operasional perusahaan hasil
merger itu juga mendapat pernyataan
efektif dari Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan
(Bapepam-LK) dan memperoleh
kekuatan hukum dengan terbitnya
surat Kementerian Hukum dan
HAM bernomor AHU/54545.
AH.01.02.2010 pada 22 November
2010.
“Dengan efektifnya merger ini
memudahkan kami melakukan
berbagai langkah strategis dalam
meningkatkan kapasitas serta
nilai tambah perseroan di industri
petrokimia,” ujar Presiden Direktur
CAP Erwin Ciputra.
CAP adalah perusahaan petrokimia
terbesar di Indonesia dan berskala
global dengan total aset US$ 1,5

miliar atau setara Rp13,5 triliun. CAP
terafiliasi dengan PT Barito Pacific
Tbk yang dikendalikan oleh
pengusaha Prajogo Pangestu.
Beroperasinya perseroan
diyakini mendatangkan sejumlah
benefit, a.l. integrasi seluruh rantai
produksi dari hulu ke hilir yang lebih
efisien, diversifikasi produk dan
sumber pendapatan, memperluas
akses pembiayaan, terciptanya skala
ekonomi yang lebih tinggi, dan bisa
memperbaiki stabilitas laba perseoran.
CAP juga dimungkinkan untuk
meningkatkan kapasitas produksi
etilena, polietilena, polipropilena, dan
berbagai produk kimia lain. Tahap
pertama, pabrikan ini melakukan
debottlenecking produksi polipropilena
dengan menambah mesin baru untuk
meningkatkan kapasitas produksi dari
360.000 ton menjadi 480.000 ton per
tahun.
Dari sisi investasi, CAP
mengganggarkan Rp 300 miliar, dan

Aliran investasi dari berbagai negara seperti Korsel, Jerman dan China makin deras masuk ke sektor petrokimia.
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direncanakan sudah dapat beroperasi
pada Maret 2011. Tak hanya CAP,
kelompok usaha terkemuka asal
Korea Selatan, Lotte Group siap
membenamkan investasi US$5 miliar
untuk membangun pabrik plastik atau
petrokimia lain di Indonesia.
“Yang jelas petrochemical tertarik,
Lotte itu sudah siap US$ 5 miliar,” ujar
Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Lotte memilih membangun pabrik
di Banten atau Jawa Timur, serta
Kalimantan. “Dia pilih Banten atau
Jatim dua tempat itu dipertajam, satu
lagi petro di Kalimantan,” ujarnya.
Hatta menyatakan untuk sektor
petrokimia ini, Lotte akan bersaing
dengan Taiwan, yang juga kencang
petrokimia. Namun, pabrikannya,
Hyundai belum putus karena masih
perhitungkan Indonesia atau Vietnam.
Dengan pasar yang demikian luas,
Indonesia diyakini jauh lebih menarik
ketimbang negara jiran itu. Lotte
merasa nyaman menanamkan modal
di Indonesia karena sudah masuk di
industri perdagangan ritel, setelah
membeli Makro.
Seperti tak mau ketinggalan,
Chinese Petroleum Corp juga
berencana membangun kompleks
petrokimia dan merelokasi kilang
minyak berkapasitas 100.000—
200.000 barel per hari di Kalimantan.
Investasi perusahaan minyak dan
gas bumi Taiwan ini diperkirakan
mencapai US$ 2,8 miliar.
Berdasarkan laporan Business
Monitoring International (BMI),
Indonesia kini menjadi tujuan investasi
petrokimia yang menarik karena
hingga kini belum bisa memenuhi
kebutuhan resin polimer dari kilang di
dalam negeri.
Di sisi lain, perusahaan migas
besar Taiwan menghadapi keterbatasan
untuk membangun kilang skala besar
di China, sehingga membutuhkan
lokasi dengan tingkat ketersediaan
bahan baku yang cukup.
CPC berencana membangun
kompleks petrokimia senilai US$2,8
miliar di Kalimantan, termasuk
relokasi kilang minyak berkapasitas
100.000—200.000 barel per hari dan
unit pemrosesan nafta berkapasitas

730.000 ton etilena per tahun.
Rencana investasi itu termasuk
juga proyek hilir polietilena, styrene
monomer dan fasilitas acrylonitrile.
Namun, belum disebutkan secara jelas
kapan proyek akan direalisasikan.
BMI juga menyebut rencana
investasi Dow Chemicals senilai US$
500 juta untuk menggarap proyek
petrokimia. Rencana ini merupakan
perkembangan terakhir, selain rencana
Pertamina untuk membangun proyek
polietilena di Balongan, Jawa Barat,
senilai US$ 200 juta. Sebelumnya,
BUMN itu merealisasikan proyek
polipropilena di lokasi yang sama.
Pertamina juga memiliki industri
petrokimia berbahan baku minyak
dan gas bumi, yakni Kilang Metanol
di Pulau Bunyu Kalimantan Timur,
Kilang Purified Terephthalic Acid
(PTA) dan Kilang Polypropylene
(Polytam) di Plaju, Sumatra Selatan,
serta Kilang Paraxylene dan Benzene
di Cilacap, Jawa Tengah.
Sementara itu perusahaan Jerman,
Ferrostaal AG siap membangun kilang
metanol dan dimethyleter (DME) di
Papua Barat dengan nilai investasi
US$ 900 juta. Pembangunan industri
hilir dari gas itu akan dilakukan dalam
dalam 1-2 tahun mendatang.
Senior Executive Manager
Petrochemical Industry Ferrostaal,
Soenke Gloede mengatakan
pembangunan kilang di bidang
petrokimia di Papua Barat sangat
cocok karena tersedia sumber daya gas
bumi yang cukup besar di sana.
Gas bumi ini akan menjadi basis
pengembangan metanol dan DME
terintegrasi. “Nilai investasinya masih
indikatif dan sangat bergantung pada
proyeknya dan segala macam yang
dibutuhkan,” kata Gloede.
Gloede mengatakan investasi juga
sesuai dengan program pemerintah
untuk mengembangkan wilayah
timur Indonesia. Kilang itu akan
mendapatkan pasokan gas bumi
sebagai bahan baku dari Lapangan
Tangguh, Papua. Dengan adanya
pasokan dari Tangguh maka produksi
yang dilakukan akan lebih efisien.
Kilang yang akan dibangun
memiliki kapasitas 1 juta ton metanol

per tahun dan 150.000—200.000
ton DME per tahun. Dengan jumlah
produksi sebesar itu, rencananya
produk akan dimanfaatkan untuk
kebutuhan domestik dan juga ekspor.
Salah satu penggunaan DME adalah
sebagai substitusi elpiji.
Gloede mengatakan mereka telah
membutuhkan waktu 1-2 tahun untuk
persiapan. Setelah itu konstruksi akan
dilakukan dalam waktu 2-3 tahun.
Kilang akan beroperasi pada 2016.
Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat mengatakan Papua Barat
memang direncanakan sebagai klaster
industri petrokimia berbasis gas
bumi. Klaster petrokimia yang lain
adalah di Banten, Jawa Timur dan
Kalimantan Timur.
Banten akan dikembangkan
sebagai klaster industri petrokimia
olefin, Jawa Timur untuk industri
petrokimia aromatik dan Kalimantan
Timur untuk industri petrokimia
berbasis gas.
Industri Petrokimia adalah industri
yang berkembang berdasarkan suatu
pola yang mengkaitkan suatu produkproduk industri minyak bumi yang
tersedia, dengan kebutuhan masyarakat
akan bahan kimia atau bahan
konsumsi dalam kehidupan seharihari.
Contoh produk industri petrokimia
hulu antara lain methanol, ethylene,
propylene, butadine, benzene, toluene,
xylenes, fuel coproducts, pyrolisis gasoline,
pyrolisis fuel oil, raffinate dan mixed c4.
Adapun produk hilir petrokimia a.l.
pakaian, produk kosmetik dan parfum,
kantong plastik, botol-botol plastik
dan barang-barang plastik lainnya,
jendela pesawat terbang, payung
penerjun, interior dan cat dinding,
lapisan teflon pada penggorengan, sikat
rambut, sikat gigi, katup jantung untuk
operasi, container, hingga fiber glass.
“Dalam jangka panjang, kita bisa
menjadi produsen terkuat untuk
industri petrokimia setelah Thailand,”
kata Hidayat.
Apapun basisnya, aliran investasi
yang deras di sektor industri ini akan
makin mendekatkan Indonesia dengan
target menjadi produsen produk
petrokimia terbesar kedua setelah
Thailand. mi
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Ekonomi&Bisnis

Menyiapkan Sarang

Si Burung Besi
Pembangunan kawasan
industri penerbangan
terpadu dinilai mendesak.
Selain untuk menjawab
kebutuhan pelaku industri
dalam negeri, keberadaan
aviation park diyakini
menjadi sarana menangkap
peluang bisnis besar di
pasar global.
46
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G

agasan pembangunan
kawasan industri
penerbangan dilontarkan
oleh Indonesian Aircraft
Maintenance Shop Association
(IAMSA), pada Januari 2011.
Lokasinya ada di kawasan barat dan
timur Indonesia.
Aviation park atau aerospace park ini
berisi fasilitas perawatan pesawat, dan
bengkel pesawat yang akan ditunjang
dengan keberadaan industri pembuat
bahan baku dan suku cadang pesawat.
Menurut Direktur Utama PT
Garuda Maintenance Facilities

AeroAsia, Richard Budihadianto,
keberadaan kawasan tersebut sangat
diperlukan untuk menunjang industri
penerbangan nasional.
Hingga akhir tahun 2010 jumlah
pesawat yang dimiliki oleh maskapai
penerbangan nasional mencapai 800
unit. Namun, dari jumlah tersebut
hanya sekitar 30-40 persen yang
melakukan maintenance repair overhaul
(MRO) di dalam negeri, sedangkan
sisanya masih melakukan perawatan di
luar negeri.
Menurut dia, relatif sedikitnya
pesawat yang melakukan MRO

Ekonomi&Bisnis

Bambang akan bicarakan hal ini
dengan Kepala BKPM Gita Wirjawan,
untuk menarik investor dalam dan
luar negeri yang sanggup membangun
industri pemasok bahan baku untuk
perawatan pesawat terbang.
Sementara itu Alex berjanji
menghubungi sejumlah perusahaan
industri komponan yang selama ini
menjadi pemasok industri otomotif
dan perkapalan untuk membangun
pabriknya di aviation park.
Pasar Perawatan Pesawat Terbang
Ket.
Global

2009

2014*)

USD 49,3 miliar USD 56,7 miliar

Indonesia USD 750 juta

USD 2 miliar

Sumber: IAMSA, 2011, *) Proyeksi.

‘’Saya akan menghubungi mereka.
Karena hal ini bisa menjadi pasar
tersendiri bagi mereka. Ini peluang
besar yang harus dimanfaatkan oleh
pelaku industri manufaktur nasional,’’
ujarnya.

“

Bersama Kementerian
Perindustrian kita akan
membuat suatu formulasi
untuk membuat semacam
kawasan industri
penerbangan

“

di dalam negeri dibandingkan
dengan yang di mancanegara bukan
karena soal kemampuan perusahaan
perawatan pesawat di dalam negeri,
tetapi karena keterbatasan fasilitas
yang dimiliki.
‘’Kendalanya adalah keterbatasan
tersedianya logistik seperti suku
cadang, dan sumber daya manusia,’’
kata Richard.
Sejauh ini, komponen yang tersedia
untuk melakukan perawatan sebagian
besar masih impor.
Selain itu ketersediaan sumber
daya manusia andal juga menjadi
kendala, meski GMF yang merupakan
anak perusahaan Garuda Indonesia ini
telah menyelenggarakan pendidikan
mekanik yang menghasilkan sekitar
200 mekanik terdidik setiap tahunnya.
Dengan adanya kawasan industri
penerbangan itu, industri penerbangan
di Indonesia diharapkan dapat
meningkatkan daya saing di pasar
global. Kawasan itu nantinya akan
menampung semua pemangku
kepentingan perawatan pesawat, mulai
dari pengadaan suku cadang hingga
bengkel perawatan.
“Indonesia harus menarik investor
untuk berinvestasi dalam bidang ini,”
katanya.
Wakil Menteri Perhubungan
Bambang Susantono dan Wakil
Menteri Perindustrian Alex
Retarubun, menyatakan pemerintah
akan mendukung mendukung gagasan
itu.
Konsep aviation park IAMSA
tersebut selanjutnya akan digodok
di tingkat kementerian terkait
dengan koordinator Kementerian
Perindustrian sebagai pembina industri
nasional.
Penyataan tersebut disampaikan
ketika kedua pejabat tersebut
mengunjungi PT Garuda
Maintenance Facilities AeroAsia di
kawasan Bandara Soekarno Hatta,
Cengkareng, pada pekan ketiga Januari
2010.
“Jadi, bersama Kementerian
Perindustrian kita akan membuat suatu
formulasi untuk membuat semacam
kawasan industri penerbangan seperti
aviation park,” ujar Bambang.

Menurut dia, investor yang
berminat di bisnis MRO pada aviation
park itu tentu akan mendapatkan
sejumlah fasilitas, misalnya insentif
fiskal bidang perpajakan. Apalagi
industri MRO termasuk nano
teknologi dan bagi perintisnya akan
mendapatkan sejumlah fasilitas,
termasuk fasilitas perpajakan.
Pembangunan kawasan industri
penerbangan ini sesungguhnya cukup
mendesak. Apalagi, berapa negara
tetangga sudah memiliki aviation park,
sedangkan Indonesia yang memiliki

banyak pesawat terbang justru belum
memilikinya.
Terlebih lagi, konsep kawasan
ini akan menjadi peluang bagi
industri dengan manfaat penyerapan
tenaga kerja yang tidak sedikit dan
penghematan devisa mengingat
selama ini bahan baku perawatan
masih di impor. Kawasan tersebut
akan membuka lapangan kerja bagi
sekurangnya 3.500 orang.

Penerbangan dunia

Richard mengatakan Indonesia
berpeluang meningkatkan penyerapan
pasar perawatan pesawat terbang
seiring pertumbuhan pesat industri
penerbangan dunia.
Pesawat-pesawat yang beroperasi
tahun lalu harus menjalani perawatan
tahun ini. Pada tahun 2009, pasar
perawatan pesawat global mencapai
US$ 49,3 miliar dan meningkat
menjadi US$ 56,7 miliar pada tahun
2014 mendatang.
Perawatan itu tidak lagi di monopoli
maskapai yang memiliki bengkel
perawatan, tapi di outsourcing kepada
pihak lain. Outsourcing ini diarahkan
ke Asia Pasifik dan Amerika Selatan.
Perusahaan MRO di Eropa
dan Amerika Utara memilih fokus
menggarap industri teknologi tinggi
dan padat modal, sehingga perawatan
airframe diserahkan kepada pihak lain.
Pada saat yang sama perusahaan
MRO di Afrika, India dan Timur
Tengah belum memiliki kemampuan
menggarap pasar dari Eropa dan
Amerika Utara. “Yang dituju adalah
Amerika Selatan dan Asia Pasifik, di
antaranya Indonesia,’’ kata Richard
yang juga Ketua IAMSA.
Di pasar dalam negeri juga
lumayan besar, di mana perawatan
pesawat pada tahun 2009 sekitar
US$ 750 juta dan pada tahun
2014 diperkirakan akan meningkat
menjadi US$ 2 miliar.Terlebih lagi,
sebagian perusahaan asing juga sudah
mempercayakan perawatannya kepada
GMF AeroAsia.
Bila demikian adanya, bukankah
tak ada alasan lagi untuk menunda
pembangunan kawasan industri
penerbangan ini? Sudah saatnya
industri penerbangan menjadi tuan di
negeri sendiri. mi
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Agresivitas Ekspansi

3 Pabrikan Mobil Jepang

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat didampingi Duta Besar Jepang untuk Indonesia Mr. Yoshinori Katori, Presiden Direktur PT. ADM
Sudirman MR serta Presiden Direktur DMC Mr. Koischi Ina, menekan tombol sirene pemancangan tiang pertama pembangunan pabrik
PT. Astra Daihatsu Motor (ADM), di Karawang Timur, 27 Mei 2011.

Daihatsu, Suzuki dan
Toyota, tiga perusahaan
otomotif Jepang,
terus berkomitmen
melanjutkan dan
meningkatkan
investasinya di Indonesia.
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eski bencana gempa
dan tsunami pada 11
Maret 2011 membuat
semua pabrikan mobil
Jepang terkena dampak serius, mereka
tetap menambah investasi.
Komitmen ini tentunya tidak lepas
dari kondisi pasar otomotif di dalam
negeri yang begitu prospektif. Dengan
volume penjualan sekitar 700.000800.000 unit per tahun, jelas ini
merupakan pasar yang sangat besar.
Angka penjualan tersebut
menyamai pasar Thailand yang dijuluki
sebagai Detroit of Asia karena hampir
semua pabrik otomotif dunia memiliki
basis produksi negara ini.

Dengan iklim investasi yang
semakin baik di dalam negeri, bukan
tidak mungkin di masa mendatang
investasi industri otomotif dunia akan
bergeser ke Indonesia, khususnya
untuk pengembangan model-model
baru.
Indikasi nyata dari kondusifitas
iklim investasi sektor otomotif ini
terlihat dari agresivitas sejumlah
pabrikan mobil Jepang yakni Daihatsu,
Suzuki dan Toyota.
Daihatsu Motor Corporation,
prinsipal dari Astra Daihatsu Motior,
tanpa ragu menanamkan modal
langsung sekitar Rp2,1 triliun untuk
membangun pabrik di Karawang

I n v e stas i

Timur, Jawa Barat yang seremonial
pemancangan tiang pertama pabrik
(ground breaking) dilakukan Menteri
Perindustrian M.S. Hidayat pada 27
Mei 2011.
Sebelum dilakukan ground
breaking, President Director Daihatsu
Motor
Corporation Koischi Ina
menyampaikan rencana investasi
tersebut kepada Wakil Presiden
Boediono di Istana Wapres di Jakarta
pada 16 Maret 2011.
Pembangunan pabrik baru seluas
700.000 meter persegi dengan
kapasitas 100.000 unit per tahun
ini sekaligus membuktikan bahwa
Indonesia semakin dipercaya sebagai
negara tujuan investasi.
“Daihatsu juga berencana
mengalokasikan dana sekitar Rp1
triliun untuk membangun research
and development center (pusat riset
dan pengembangan) di Indonesia,”
ujar Hidaya di sela-sela acara ground
breaking.
“Dana investasi tersebut di luar
Rp2,1 triliun untuk membangun
pabrik baru.”
Presiden Direktur Astra Daihatsu
Motor (ADM) Sudiman M.R.
menjelaskan penanaman modal
tersebut dilakukan dalam rangka
menambah kapasitas produksi seiring
dengan pertumbuhan pasar otomotif
dalam negeri dan regional serta global
yang terus meningkat.
Menurut dia, pabrik Daihatsu
di Sunter Jakarta Utara, dinilai
sudah tidak mampu lagi memenuhi
permintaan pasar secara keseluruhan
karena pertumbuhan demikian pesat.
Dengan tambahan kapasitas ini, maka
total kemampuan produksi pabrik
Daihatsu akan mencapai 430.000 unit
per tahun.
Daihatsu memilih lokasi
pembangunan pabrik baru di
Karawang karena langkah ekspansi
tidak mungkin dilakukan di area
pabrik eksisting mengingat lahan yang
ada sudah dimanfaatkan optimal.
Pabrik Karawang yang akan
memproduksi merek Daihatsu dan
Toyota ini, katanya, didesain memiliki

fasilitas untuk proses stamping,
welding, painting dan assembly.
“Diperkirakan pabrik ini akan
menyerap tenaga kerja baru sekitar
1.400 pekerja.”
Toyota dan Suzuki VESTASI
Langkah serupa juga dilakukan
PT Toyota Motor Manufacturing
Indonesia (TMMIN) yang akan
menambah kapasitas pabrik di
Karawang menjadi 140.000 – 180.000
unit, dari kapasitas saat ini 100.000
unit per tahun.
Saat menemui Menperin di ruang
kerjanya pada 25 Mei 2011, Presiden
Direktur PT TMMIN Masahiro
Nonami mengungkapkan ekspansi
pabrik ini diproyeksikan selesai pada
2012 dan mulai beroperasi pada 2013.
Wakil Presdir Johnny Darmawan
menambahkan pabrik Karawang saat
ini memproduksi Kijang Innova dan
Fortuner yang pada 2010 tercatat
mencapai 107.000 unit. Dari jumlah

tersebut sekitar 42% ditujukan untuk
pasar ekspor terutama Timur Tengah.
“Toyota memiliki komitmen sangat
besar untuk membangun industri
otomotif Indonesia,” ujar Johnny.
Seolah tak mau ketinggalan, Suzuki
Motor Corporation juga berencana
membenamkan modal sekitar Rp4,2
triliun. Perusahaan ini juga memilih
lokasi lahan di Jawa Barat dan akan
memulai pembangunan pabrik pada
akhir tahun ini, sebagai basis produksi
sejumlah model. “Suzuki sudah
membeli tanah di Jawa Barat,” kata
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat.
Dengan nilai investasi yang
mencapai Rp4,2 triliun, nantinya
Suzuki akan memiliki kemampuan
produksi mobil di Indonesia tidak
kurang dari 200.000 unit per tahun,
atau naik dua kali lipat dari kapasitas
sekarang sebanyak 100.000 unit.
“Izin investasinya sudah diajukan
kepada Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM),” ujanya. mi
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Tonggak Sejarah

KS & Posco
Setelah joint venture
agreement (JVA)
ditandatangani pada
4 Agustus 2010, PT
Krakatau Steel (KS) dan
Pohang Steel and Iron
Coorporation (Posco,
Korsel) siap merealisasikan
pembangunan pabrik baja
patungan mereka mulai 1
Juli 2011.

W

akil Presiden Boediono
mengaku optimis
pembangunan pabrik
baja patungan PT
Krakatau Steel (KS) dengan Posco
Korea Selatan di Cilegon akan
terlaksana. Jika masih ada masalah, hal
itu akan diselesaikan oleh para menteri
yang membidangi sesuai dengan
aturan.
“Industri baja di Indonesia menjadi
ujung tombak nasional dan salah satu
unsur utamanya,” ungkap Wapres
Boediono, usai melakukan peninjauan

Industri baja menjadi salah sektor yang menjadi prioritas Kementerian Perindustrian.
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ke lokasi rencana pemancangan tiang
pembangunan pabrik baja patungan
PT Krakatau Steel dengan Posco
Korea Selatan di Cilegon.
Wapres tiba di kawasan PT KS
sekitar pukul 15.00 WIB langsung
meninjau lokasi pemancangan tiang
pertama pembangunan proyek PT
Krakatau Posco yang rencananya
akan dilakukan pada tanggal 1 Juli
2011 oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono.
Setelah meninjau lokasi rencana
pemancangan pabrik baja yang
berlokasi di Desa Kubangsari,
Ciwandan Kota Cilegon tersebut,
selanjutnya Wapres mendapatkan
penjelasan mengenai rencana
peningkatan kapasitas perusahaan
secara keseluruhan dari Direktur
Utama PT KS Fazwar Bujang.
Wapres, yang didampingi Meneg
BUMN Mustafa Abubakar dan
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat,
menilai industri baja patungan tersebut
sangat bagus untuk pertumbuhan
perekonomian di Indonesia.
Kendati demikian, dia mengakui

I n v e stas i

Dampak Proyek

Selain itu, dampak
implementasi keberhasilan proyek
akan mendorong investasi lebih
lanjut pada industri hilir seperti
perkapalan, otomotif, manufaktur
dan alat berat. “Kegagalan
investasi akan berdampak buruk
bagi investasi.”
Wawan mengungkapkan
KS periode 2011-2014 secara
keseluruhan meningkat
kapasitasnya, baik pada induk
perusahaan maupun anak
perusahaan. Saat ini kapasitas total
produksi KS mencapai 2,75 juta ton
per tahun.
Target sampai 2014 menaikkan
kapasitas baja (rolling) sebesar
55 persen atau menjadi 4,25 juta

ton per tahun melalui program
revitalisasi dan ekspansi sebesar
US$1,3 miliar. Di samping itu,
rencana pada 2014, produksi
ditambah menjadi 3 juta ton per
tahun melalui Posco.
Pendirian pabrik baja terpadu
KS–Posco yang menelan investasi
US$6 miliar atau sekitar Rp54
triliun itu merupakan tindak
lanjut joint venture agreement
(JVA) pengoperasian perusahaan
yang ditandatangani Direktur
KS Fazwar Bujang dan CEO
Posco Jhong Jun Yan, di Kantor
Kementerian BUMN, pada
Agustus 2010.
Acara penandatanganan
tersebut disaksikan langsung
Menteri BUMN Mustafa
Abubakar, Menteri Perindustrian
M.S. Hidayat, Kepala BKPM
Gita Wirjawan, dan Dubes Korea
Selatan untuk Indonesia Kim Ho
Young.

“

Target sampai 2014
menaikkan kapasitas
baja (rolling) sebesar 55
persen atau menjadi 4,25
juta ton per tahun melalui
program revitalisasi dan
ekspansi sebesar US$1,3
miliar.

“

masih adanya permasalahan yang
belum diselesaikan. Karenanya Wapres
minta secepatnya diurus oleh para
menteri yang membidangi.
Direktur Utama PT KS Fazwar
Bujang mengatakan investasi PT
Krakatau Steel dan PT Krakatau
Posco merupakan investasi strategis
dengan dampak yang cukup besar bagi
perekonomian nasional.
“Dampak lanjutan implementasi
akan mendorong investasi lebih lanjut
pada industri hilir seperti industri
perkapalan, otomotif manufaktur dan
industri alat berat,” kata Fazwar.
Sementara itu, Corporate Secretary
Manager PT Krakatau Steel Wawan
Hernawan mengungkapkan pimpinan
perusahaannya telah meminta
pemerintah agar segera menerbitkan
keputusan presiden (kepres) untuk
pengembangan proyek PT Krakatau Posco.
Menurut dia, permintaan itu
langsung disampaikan Direktur
KS Fazwar Bujang saat menerima
kunjungan Wakil Presiden, Boediono
beserta menteri BUMN, Mustafa
Abubakar, dan Menteri Perindustrian
M.S. Hidayat.
“Mengingat dukungan investasi
diperlukan dari berbagi instansi
pemerintah, pelaku industri dan
masyarakat direkomendasikan untuk
diterbitkan Keppres,” katanya.

Dalam kesepakatan tersebut
pada komposisi awal Posco
memiliki perusahaan patungan itu
sebesar 70 persen dan KS memiliki
30 persen. Selanjutnya, pascasatu
tahun pembentukan perusahaan
patungan, porsi saham KS akan
bertambah menjadi 45 persen,
sehingga Posco hanya memiliki 55
persen.
Nilai investasi proyek tersebut
sebesar Rp38 triliun pada masa

Kapasitas Produksi
Industri Baja Nasional
Produk
Steel making
Bar & section
HRC/Plate
Iron making
Pipe making
Wire rods
CRC
Shearing line
Galvanizing mill
Nails, wires, bolds & nuts
coil centers
Slitting line

Volume
(ton)
6,775,000
4,900,000
2,940,000
2,500,000
1,800,000
1,775,000
1,710,000
1,500,000
1,165,000
1,165,000
1,000,000

Sumber: IISIA (2009), Buku Munas IISIA.

konstruksi dan Rp31 triliun pada
tahap produksi. “Konstruksi
tahap pertama akan dimulai pada
semester II/2010 dan ditargetkan
selesai 31 Desember 2013,” kata
Fazwar.
Adapun lahan konstruksi
perusahaan patungan itu
terletak di sebelah pabrik baja
KS di wilayah Cilegon. Kapasitas
produksi pabrik baja terpadu itu
adalah 6 juta ton per tahun di bagi
dalam dua tahap, masing-masing 3
juta ton.
Konsentrasi produk yang
dihasilkan pabrik tersebut antara
lain baja jenis slab, hot rolled coil,
dan plate. Selain untuk kebutuhan
dalam negeri, hasil produksi
perusahaan ini juga dapat diekspor
ke berbagai negara, seperti India,
dan negara-negara di ASEAN.
Menteri BUMN Mustafa
Abubakar menilai rencana
investasi ini didukung sumber
daya nasional, mengingat
Indonesia memiliki cadangan bijih
besi sekitar 2,4 miliar ton, dan batu
bara sekitar 13 miliar ton.
Sementara itu, proyek patungan
tersebut diperkirakan dapat
menyerap hingga 173.000 tenaga
kerja pada masa konstruksi, dan
66.000 tenaga kerja pada tahap
operasional.
Ya, seperti dikatakan Abubakar,
kerja sama itu menjadi tonggak
sejarah industri baja nasional. mi

Media Industri • No. 01 - 2011

51

I n vestasi

Aksi SMART

di Industri Hilir Sawit

Seremonial peresmian pabrik industri hilir kelapa sawit di Marunda Center.

Industri sawit benar-benar
menjadi primadona. Ini
dapat dilihat dari nilai
investasinya yang terus
mengalir dan luasnya
perkebunan kelapa sawit di
Indonesia.

N

amun, Pemerintah tampak
belum puas karena sebagai
besar dari sawit yang
dihasilkan diekspor dalam
kondisi mentah berupa crude palm
oil (CPO). Akibatnya, nilai tambah
pengolahan produk turunan dari
CPO lebih banyak dinikmati negara
pengimpor terutama China dan India.
Melihat kondisi ini Menperin
M.S. Hidayat tidak mau berdiam diri.
Mantan ketua umum Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Indonesia
itu tak henti-hentinya mendorong
52
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masuknya investasi baru di sektor hilir
pengolahan sawit.
Alhasil, secara investasi pun
mulai mengalir. Salah satunya adalah
PT Sinar Mas Agro Resources and
Technology Tbk (SMART), yang pada
30 Maret 2011 meresmikan pabrik
industri hilir kelapa sawit di Kawasan
Marunda Center International
Warehouse & Industrial Estate,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pabrik
itu sendiri mulai dibangun sejak 20
Oktober 2009.
Hadir pada peresmian pabrik itu
Menteri Koordinator Perekonomian
Hatta Rajasa, didampingi Menteri
Perindustrian M.S. Hidayat, Menteri
Perdagangan Mari E. Pangestu, dan
Menteri Pertanian Suswono.
Di samping itu, hadir juga Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Gita Wirjawan, Gubernur Jawa Barat
Ahmad Heryawan, Ketua Kadin
Indonesia Suryo Bambang Sulisto, dan

sejumlah tokoh masyarakat.
Fasilitas produksi yang dibangun di
atas areal 10 hektar tersebut tersebut
merupakan tahap awal dari rencana
investasi SMART sebesar Rp2,3
triliun hingga tahun 2013.
Saat ini sejumlah infrastruktur
produksi telah dioperasikan, mulai
dari refinery plant, fractionation plant,
semi continous deodorizer (SCD) plant,
hydrogenation plant, margarine plant
dan filling plant yang dilengkapi
dengan fasilitas laboratorium
utama, dan pemrosesan serta tangki
penyimpanan.
Fasilitas produksi yang terintegrasi
tersebut dilengkapi dengan
pergudangan, jembatan timbang, serta
sarana pengolahan limbah yang secara
keseluruhan telah menyerap sedikitnya
700 orang karyawan.
Dengan kapasitas pengolahan
sekitar 300.000 ton crude palm
oil (CPO) per tahun, pabrik yang

I n v e stas i

ada dalam satu tahun mampu
menghasilkan 168.000 ton minyak
goreng dan 112.000 ton margarin.

Perluasan lahan

Tak hanya itu, saat ini telah
dilakukan perluasan lahan seluas 5
hektar untuk pembangunan pabrik
cocoa butter subtitute (CBS) atau
bahan pengganti cokelat berkapasitas
produksi sampai 140.000 ton per
tahun.
“Upaya ini sejalan dengan langkah
pemerintah mendorong industri
pengolahan yang mampu mendorong
nilai tambah kawasan,” ujar Komisaris
Utama PT SMART Tbk, Franky O.
Widjaja.
Menurut dia, langkah
pengembangan hilirisasi industri
ini selaras dengan Rencana
Induk Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
2011-2025 yang sedang dimatangkan
pemerintah serta program Feed
Indonesia, Feed the World.
Pengembangan sektor hulu hingga
ke hilir secara integratif adalah sebuah
sinergi lintas institusi yang tidak
sederhana.
Dengan berpedoman pada praktik
agribisnis terbaik, diharapkan akan
dihasilkan manfaat yang lebih besar
lagi, baik pada aspek kesejahteraan
sosial, pelestarian lingkungan, di
samping peningkatan nilai ekonomi
bagi sektor industri itu sendiri maupun
industri nasional pada umumnya.
Agar sektor ini tumbuh sehat
dan mampu menjawab tantangan
global selaku produsen CPO dan
minyak nabati utama dunia, kebijakan
pemerintah yang komprehensif tentu
sangatlah dibutuhkan.
“Termasuk kebijakan yang mampu
menghapus hambatan ketersediaan
dan alokasi lahan, infrastruktur
pendukung, riset dan pengembangan
berikut akses terhadap teknologi serta
dukungan pendanaan,” kata Franky
menjelaskan.
Kawasan bisnis terpadu Marunda
Center dipilih karena ketersediaan
lahan, infrastuktur jalan, pasokan
energi berikut fasilitas pelabuhan
bongkar muat yang memadai.

Seluruh fasilitas ini merupakan
tahap awal komitmen hilirisasi
oleh SMART untuk menghasilkan
beraneka produk akhir bernilai tambah
dan memutus kendala distribusi di
kawasan Jabodetabek.
Fasilitas serupa juga telah
dioperasikan perseroan di Surabaya,
Jawa Timur, Tarjun, Kalimantan
Selatan dan Belawan, Sumatera Utara
dengan kapasitas yang direncanakan
akan terus ditingkatkan.
Penanaman modal di sektor
hilir sawit ternyata tidak hanya
dilakukan SMART. Saat ini, sejumlah
perusahaan afiliasi juga bersiap
melakukan investasi pada lokasi
strategis di Sumatera dan Kalimantan.
Hingga 2015 mendatang,
rencana investasi keseluruhan akan
mencapai sebesar Rp9 triliun dengan
kemampuan menyerap sekitar 20.000
orang tenaga kerja langsung maupun
tidak langsung.
Selain investasi pabrik, SMART
juga terus mengembangkan penelitian
dan inovasi. Salah satunya dilakukan
dengan menggandeng Fakultas
Teknologi Pertanian Institut Pertanian
Bogor (Fateta IPB) melalui Eka
Tjipta Foundation (ETF).
Kerja sama yang dilakukan pada
17 Maret 2011 tersebut difokuskan
pada pemanfaatan provitamin A
minyak sawit merah guna memenuhi
kebutuhan vitamin masyarakat.
Menurut penelitian Fateta IPB,
sawit adalah penghasil karotenoid
tertinggi dibandingkan dengan sumber
nabati lain. Karotenoid yang tercampur
dalam minyak sawit membuat
provitamin A sangat mudah diserap
tubuh dan diubah menjadi vitamin
A dengan potensi konversi mencapai
sebesar 98%.
Potensi ini menjadikan minyak
sawit merah sebagai sumber vitamin A
yang jauh lebih murah dibandingkan
sumber vitamin A lainnya.
Melalui proyek pemanfaatan
provitamin A minyak sawit untuk
mengatasi kekurangan vitamin A di
masyarakat Indonesia atau Proyek
SawitA, para peneliti Fateta IPB
menemukan metode pengolahan
minyak sawit merah tanpa merusak

kandungan provitamin A di dalamnya,
termasuk mengembangkannya menjadi
beraneka produk turunan yang mudah
dikonsumsi.
Sinar Mas mengawali kiprah pada
sektor perkebunan dengan mendirikan
Pabrik Bitung Manado Oil Ltd pada
tahun 1968 yang dikenal sebagai
pabrik pertama minyak goreng setelah
sebelumnya hanya bergerak pada
bidang penjualan minyak goreng dan
kopra.
Selanjutnya, dibangunlah pabrik
Sayang Heulang di Bandung dan
Mulyorejo di Surabaya untuk
memperkuat lini produksi. Pada tahun
1980 seluruh fasilitas produksi telah
mampu menghasilkan minyak goreng
berbahan dasar sawit.
Pembangunan perkebunan
kelapa sawit yang dirintis sejak
awal dikemudian hari berkembang
menjadi pilar utama divisi agribisnis
dan makanan sebagai sebuah industri
terintegrasi yang menopang kehidupan
banyak orang di Indonesia.
Akreditasi dari Hazard Analysis
Critical Control Point (HACCP)
dan sejumlah sertifikasi sistem
manajemen kualitas dan lingkungan
yang diperoleh Sinar Mas selama ini
telah membantu beragam produk
menjangkau pasar yang lebih luas
sehingga produk tersebut menjadi
pilihan utama konsumen.
Selain itu, dukungan jaringan
distribusi global juga memastikan
ketersediaan setiap produk di pasaran.
Kini, produk-produk divisi agribisnis
dan makanan bisa dijumpai hampir
di seluruh rumah di Indonesia dan
bahkan di banyak wilayah di dunia.
Menteri Perindustrian menegaskan
pemerintah terus mendorong hilirisasi
agro, termasuk rencana investasi hilir
CPO. Produk hilir sawit mencakup 60
jenis produk turunan.
Pemerintah melalui Menteri
Keuangan pada awal tahun ini
mengeluarkan peraturan mengenai
pemberian insentif pajak atau tax
holiday untuk investasi di beberapa
sektor industri, terutama industri
pionir dengan nilai investasi tinggi dan
menyerap tenaga kerja besar. mi
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Alih Teknologi ala

Astra-Visteon

Seiring dengan pertumbuhan pasar otomotif nasional,
industri komponen makin berkembang. Beragam strategi
dilakukan oleh pabrikan suku cadang di dalam negeri
untuk meningkatkan daya saingnya dan menangkap
peluang pasar, di antaranya membangun joint venture.

S

trategi ini dilakukan oleh
pabrikan suku cadang
otomotif terkemuka PT
Astra Otoparts Tbk (AUTO)
dengan menggandeng menggaet
Visteon International Holdings,
Inc.’s (VIHI LLC) asal AS (Visteon
Corporation), pemasok terkemuka
sistem otomotif yang berbasis di AS.
Kedua perusahaan, pada Selasa, 19
April 2011, bersepakat membentuk
perusahaan patungan untuk
memproduksi electronic instrument
clusters. Anak usahanya ini diberi
nama PT Astra Visteon Indonesia.
Kepemilikan saham 50 persen : 50
persen antara kedua belah pihak.
Namun, Astra maupun Visteon tidak
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mengungkapkan besaran modal yang
akan ditanamkan.
Komponen yang diproduksi anak
usaha patungan untuk memenuhi
kebutuhan produsen otomotif utama
di Indonesia, yang saat ini merupakan
pasar otomotif yang berkembang pesat,
dan juga untuk pasar global.
Direktur Astra Otoparts Robby
Sani mengatakan Astra Visteon akan
memproduksi instrumen elektronik
untuk otomotif, yakni speedometer,
odometer, dan sejenisnya. “Yang
jelas, produk dari Astra Visteon akan
dipasarkan di domestik maupun
melalui jalur ekspor.”
Astra Visteon Indonesia ini
berlokasi di Citeureup, Bogor, dan

dijadwalkan memulai produksi pada
kuartal pertama 2012. Berfokus pada
instrument cluster untuk aplikasi
kendaraan roda dua dan roda empat,
usaha patungan baru ini akan
memasok ke produsen kendaraan baik
domestik maupun global yang berbasis
di Indonesia.
“Kemitraan antara Visteon dan
Astra Otoparts akan menciptakan
kekuatan yang saling melengkapi
dalam memenuhi permintaan salah
satu pasar otomotif yang berkembang
sangat pesat di kawasan Asia Tenggara
saat ini,” kata Presiden Grup Visteon
Steve Meszaros.
Selama ini Visteon memasok
produsen kendaraan roda dua di
Thailand dan India, sementara Astra
Otoparts memiliki penguasaan pasar
dan jaringan di pasar domestik.
“Astra Visteon Indonesia
memungkinkan kedua perusahaan
untuk menawarkan produk-produk
berkualitas internasional kepada
para pelanggan di Indonesia

Teknologi

istilah spedometer digital.
Aplikasi pertama electronic
instrument cluster pada otomotif
dilakukan pada Aston Martin
Lagonda1976. Aplikasi pabrikan
Amerika pertama dilakukan pada
mobil Cadillac Seville 1978.
Di AS, mereka memiliki opsi pada
sejumlah kendaraan bermotor keluran
1980-an dan 1990-an, dan menjadi
standard sejumlah mobil mewah
pada saat itu, termasuk model-model
Cadillac, Chrysles, dan Lincoln. Produk
ini tidak hanya berupa spedometer,
tetapi juga mesin hitung gerak yang
menampilkan faktor seperti suhu di
luar, petunjuk perjalanan, keekonomian
bahan bakar, dan ukuran jarak.
Pada Fiat Tipo 1980 yang
merupakan model hatchback pertama
Eropa juga memiliki dashboard
digital. Saat ini, kendaraan umumnya
memiliki speedometer analog yang
dilengkapi dengan bentuk digital.
Namun digital speedometers

Tentang EIC

memiliki keterbatasan. Saat
spedometer analog dapat menampilkan
angka kecepatan tak terbatas, digital
spedometer umumnya menampilkan
kecepatan pada angka penuh.
Namun tak sedikit yang mengkritik
teknologi ini, di antara karena mereka
sulit melihat di bawah sinar matahari
atau kondisi sangat terang, mengurangi

Dalam dunia otomobil, electronic
instrument cluster, digital instrument
panel atau digital dash nama
singkatnya, merupakan seperangkat
peralatan, termasuk spedometer, yang
ditampilkan dengan pembacaan digital
dari pada dengan pengukur analog.
Kalangan umum menyebutnya dengan

kesadaran akselerasi seperti yang
diberikan oleh spedomater analog, dan
mahal biaya reparasi apabila rusak.
Akibatnya pada 1990-an teknologi
ini sempat tak berkembang, karena
umumnya kembali ke analog, termasuk
pada mobil mewah. Bagaimana pun,
sejumlah mobil yang diproduksi saat
ini dengan standard atau mesin ukur
pilihan yang terpisah dari spedometer.
Pada 2000-an, spedometer digital
diproduksi untuk sejumlah mobil
hibrida, termasuk Toyota Prius dan
Honda Civic.
Tak hanya itu, sepeda motor
modern saat ini dilengkapi dengan
spedometer digital, terutama sepeda
motor sport.
Toyota juga menggunakan
instrumen elektronik untuk
menunjukkan parameter mobil
pada model Yaris/Vitz. Mobil ini
menggunakan tampilan vacuum
fluorencent untuk menunjukkan
kecepatan, RPM, level bahan bakar,

repro

melalui penyediaan produk yang
diproduksi secara lokal,” kata Presiden
Direktur Astra Otoparts Siswanto
Prawiroatmodjo.
Di pasar lokal Astra Otoparts
menjadi pemasok original equipment
market (OEM) untuk merek
kendaraan Toyota, Daihatsu, Isuzu,
Mitsubishi, Suzuki, Honda, Yamaha,
Kawasaki dan Hino, serta segmen
replacement equipment market. Pabrikan
ini juga mengeskpor produknya ke
Asia Oceania, Timur Tengah dan
Afrika.
Astra Otoparts berkembang
dengan meningkatkan teknologi
manufakturnya melalui strategi joint
venture dan asistensi dengan sejumlah
pabrikan yang bereputasi dunia, Aisin
Seiki, Aisin Takaoka, Akebono, Denso,
Mahle, Kayaba, GS Yuasa, Nittan
Valve, Daido Steel, Nippon Gasket,
Keihin, Toyoda Gosei dan DIC
Corporation.
Astra Otoparts yang merupakan
anak usaha raksasa otomotif nasional
PT Astra International Tbk itu
membukukan laba bersih Rp1,14
triliun sepanjang tahun lalu, meningkat
signifikan 48,54persen dibandingkan
dengan 2009 sebanyak Rp768,26
miliar.
Dengan menggandeng Visteon,
Astra Otopart yang sebelumnya
memiliki enam unit bisnis dan 32
anak perusahaan, akan bertambah
kemampuan untuk memanfaatkan
peluang pasar yang terus berkembang.
Di Indonesia, pasar otomotif terus
menunjukkan tingkat pertumbuhan
rata-rata dua digit dan saat ini
merupakan pasar terbesar ketiga di
dunia untuk kendaraan roda dua,
sedang untuk kendaraan roda empat
merupakan salah satu yang paling
berkembang pesat di kawasan regional.

Pabrikan mobil akan jadi sasaran pemasaran produk Astra-Visteon

hingga odometer.
Pabrikan Perancis Citroen juga
menggunakan indikator digital seperti
pada speedometer untuk sejumlah
modelnya, seperti C2, C3, C4, dan C6.
Sementara itu pada mobil berteknologi
tinggi, seperti Mercedes-Benz S-Class
dan Lexus LFA, instrumen pengukur
ditampilkan pada layar LCD. mi
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UD KAMASAN BALI

Mengkomersialkan

Uang Kepeng
Uang kepeng sejatinya menjadi
bagian hidup masyarakat Bali sejak
dulu, baik sebagai alat pembayaran
atau pun sarana upacara keagamaan.
Di tangan I Made Sukma Swacita, pis
bolong itu berhasil disulap menjadi
uang miliaran rupiah dan devisa bagi
negara ini.

S

I Made Sukma Swacita
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wacita mulai menekuni bisnis uang kepeng
sejak lama. Dengan wadah Usaha Dagang
“Kamasan Bali” yang didirikannya pada
29 April 2004, Swacita terus berinovasi
menghasilkan kepeng untuk memenuhi permintaan
pasar lokal maupun ekspor.
Pada 2005, Swacita lebih menekankan pada
upaya menemukan formulasi bahan baku. Di
tahun ini pula, dia mendapatkan temuan formulasi
pencampuran lima logam bahan baku, yakni besi,
perak, tembaga, emas, dan perunggu.
Bahan pembuatan uang kepeng itu terdiri atas
25 persen tembaga, 50 persen kuningan, 15 persen
timah, 9 persen alumunium, serta 1 persen emas,
perak dan besi.
Setahun berikutnya Kemasan Bali difokuskan
pada peningkatan kualitas produk dengan menekan
jumlah kepeng yang catat. Umumnya misil lebar
sebelah. Langkah yang dilakukan adalah mendesain
ulang cetakan (mould).
“Selain lebih presisif, cetakan kepeng didesain
mampu memproduksi empat kepeng, dari
sebelumnya hanya dua kepeng,” kata pria kelahiran
Klungkung, 28 November 1957 itu.
Tak berhenti di situ, pada 2007 Swacita
menekankan pada peningkatan kapasitas produksi
melalui perbaikan peleburan, yang dilanjutkan dengan
peningkatan produktivitas pengecoran logam.

I n o v a s i

Tahun lalu, Swacita pun sukses
memperkenalkan modifikasi sistem
produksi kepengnya. Selain bernilai
teknologi baru yang bisa dipatenkan,
inovasi-inovasi itu bermanfaatkan
meningkatkan efisiensi, dan
produktivitas sehingga pendapatan dan
laba Kemasan Bali terangkat.
Perbaikan cetakan pada 2006
mampu mendatangkan laba Rp151
juta, penekanan tingkat keropos
patung pada 2007 menghasilkan
untung Rp425 juta, adapun laba dari
pengurangan barang cacat pada 2008
senilai Rp526 juta. Pada tahun lalu
keuntungannya mencapai Rp760 juta.

Nilai Tambah

“

Bagi Swacita, pembuatan
uang kepeng itu memang
tak sekadar bisnis,
tetapi lebih pada upaya
pelestarian budaya
Bali. Ini pula yang
mengantarkan Swacita
memperoleh Upakarti Jasa
Pelestarian 2008.

“

Peningkatan mutu proses dan
produk yang telah memberi nilai
tambah secara ekonomi dan daya saing
itu tidak terlepas dari strategi gugus
kendali mutu yang diterapkan Swacita
di Kemasan Bali-nya, sejak 2005.
Dari konsistensi dan kesuksesan
strategi ini pula UD Kamasan Bali
mendapatkan Penghargaan Kreasi
Prima Mutu oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, Desember
2009. “Kami akan terus berkreasi dan
berinovasi,” kata Swacita.
Berkat strategi yang melibatkan
kelompok–kelompok karyawannya itu
terlahir inovasi pemanfaatan bahan
baku dari barang rongsokan dan
logam limbah, sehingga tak hanya
mendayagunakan lagi sampah tetapi
juga ikut menjaga lingkungan.
Jenisnya beragam, mulai pegangan
pintu, panci bekas, keran, dinamo
sepeda, velg sepeda motor atau mobil
yang sudah tidak terpakai, kandungan
logam dalam alat elektoronik, hingga
alat listrik bekas. “Beberapa pengepul
barang bekas menjadi rekanan kami,”
ujar Swacita.
Berbekal teknologi, dia melebur
semua bahan dan mengolahnya
kembali. “Dalam sekali produksi,
Kamasan Bali bisa menghasilkan 3.000
hingga 5.000 uang kepeng sehari,” ujar
peraih penghargaan Logam Terbaik
dalam Pameran Produk Budaya
Nusantara di Jakarta, Juli 2007 itu.
Karyawan Kemasan Bali umumnya
dari masyarakat kurang mampu, putus

sekolah, yang dididik secara serius.
Berkat ketekunan dan keterampilan
mereka pula, kepeng Swacita banyak
dikenal oleh pembeli-pembeli, dan
kolektor baik di dalam maupun luar
negeri.
Sebagian masyarakat Hindu di
Jawa Barat, Lampung, Gorontalo,
NTB, Jakarta, dan Manado menjadi

pelanggan Kamasan Bali. Selain
pesanan dari Singapura, Thailand,
Perancis, Swedia, dan Belanda.
“Ada yang memberi desain pada
kami, sebagian membeli kepeng yang
ada,” ujarnya. Saat ini, dengan pekerja
55 orang, Kamasan Bali mampu
memproduksi 300 jenis produk hiasan
keagamaan masyarakat Bali.
Industri binaan Ditjen IKM
Depperin ini pun kerap mengikuti
pameran untuk promosi. “Tidak
melulu penjualan. Apalagi, kebutuhan
uang kepeng untuk kepentingan
upacara selalu ada kapan saja,” katanya.
Tahun 2007, Kamasan Bali
mencetak rekor Muri dengan
membuat uang kepeng terbesar,
berdiameter 77 cm, tebal 1,5 cm, dan
berat 50 kg. Uang kepeng terbesar itu
setara dengan 11.335 uang kepeng
biasa atau 67.567 uang kepeng koci/
jepun.
Bagi Swacita, pembuatan uang
kepeng itu memang tak sekadar bisnis,
tetapi lebih pada upaya pelestarian
budaya Bali. Ini pula yang mengantarkan
Swacita memperoleUpakarti Jasa
Pelestarian 2008. mi
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PT LAKSANA TEKNIK MAKMUR

Memangkas Proses,
Memacu Efisiensi

A

walnya, dia mulai membuka
bengkel kendaraan
bermotor dengan
mengontrak tanah tak
lebih dari 50 meter persegi. Dengan
sedikit dana tabungannya, Suwarno
membeli barang modal kerja dan nekat
merektrut 5 orang pekerja.
Berbagai masalah dihadapi.
Namun, dengan tangannya yang
dingin mengelola usaha dan
pemikiran yang maju, bengkelnya di
di Jl Alternatif Cibubur KM1, Desa
Cilengsi, berhasil disulap menjadi
pabrik suku cadang otomotif dan
beraneka ragam aksesoris.
Dengan peralatan dan mesin
seadanya, Suwarno saat itu
memproduksi fender trim dan plat
nomor.

Seiring dengan permintaan yang
membesar dan makin dikenal pasar,
pada 2006 usahanya diperkuat dengan
membentuk perseroan terbatas, PT
Laksana Teknik Makmur. Bangunan
pabrik di areal 2.100 m2 dibangun,
sedikitnya 100 orang direktrut menjadi
karyawannya.
“Laksana Teknik Makmur
memiliki visi menjadi motor
penggerak industri kecil nasional dan
pemimpin di pasar aksesoris kendaraan
bermotor,” kata Suwarno, bersemangat.
Bagaimana Suwarno mencapai visi
Laksana Teknik Makmur? Setidaknya
ada empat, yakni meningkatkan
produk sesuai dengan permintaan
pelanggan, meningkatkan efisiensi
untuk menghasilkan produk dengan
harga kompetitif, inovasi secara

www.tukang-knalpot.blogspot.com

Suwarno adalah
entrepreneur tulen.
Bermodal pengalaman
bekerja 2 tahun di pabrik
Astra International, pada
1998 pria asal Sragen
ini nekat merintis bisnis
bengkel sendiri di Cibubur,
Kabupaten Bogor. Kini
perusahaan berkibar
dengan bendera Laksana
Teknik.
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berkesinambungan, dan meningkatkan
layanan pelanggan dan membentuk
loyalitas pelanggan.
Selain terus memacu motivasi
kerja, pria yang kerap dipanggil
dengan sebutan Pak Haji ini
menanamkan moto di perusahaannya,
yakni meningkakan efisiensi dan
produktifitas kerja guna meningkatkan
daya saing melalui berbagai inovasi.
Pertama, inovasi pada sistem
selalu dilakukan untuk meningkatkan
efisiensi dan produktivitas kerja
guna menjaga daya saing di antara
perusahaan yang lain.
Kedua, inovasi produk dan
desain produk dengan senantiasa
mempertimbangkan aspek estetika,
kualitas dan keamanan (safety).
Ketiga, inovasi bahan baku dengan
memanfaatkan scrap dari perusahaan /
pengummpul untuk diproses menjadi
nilai tambah dan berkualitas tinggi.
Keempat, mendayagunakan bagian
riset dan pengembangan, termasuk
dalam memanfaatkan material sisa
agar bisa didayagunakan menjadi
produk yang bernilai tambah.
Ya, Laksana Teknik Makmur saat
ini memang sudah menjadi perusahaan
pabrik aksesoris kendaraan bermotor
dengan jumlah iten produk terbanyak.
Dengan karyawan sebanyak 100
orang saat ini, pabrikan ini mampu
memasok produk kurang lebih
500 item spare part name ke pasar,
termasuk untuk aksesoris mobil
berbahan standard hingga stainless steel
untuk aksesoris luar mobil.
Item produk yang diproduksi saat
ini, a.l. over fender, rear bar guard, foot
step, tank cover dan front guard. Produk
pengembangan berikutnya antara lain
door handle cover, sill plate, roof rails,
number plate frame, spoiler, side body
building, bumper guard, hood moulding,
trunk lid, pillar cover, end cup food step,
garnish dan window liner.
Saat ini total produk perusahaan
ini mencapai 23 item, dengan lebih
dari 500 item spare part yang terserap
pasar secara berkesinambungan.
Untuk meningkatkan efisiensi dan
produktivitas perusahaan, Suwarno
terus melakukan inovasi sistem proses
berdasarkan hasil analisis QCC

Beragam produk Laksana Teknik Makmur diproduksi dengan kontrol kualitas yang ketat.

(quality control cyrcle). Ini dilakukan
untuk pengembangan dan perbaikan
sistem/ proses produksi.
Salah satu yang telah dilakukan
adalah mengeleminasi proses. Bila
sebelumnya dilakukan melalui dua
tahap dalam satu proses, diubah
menjadi sekali tahap produksi. Ini
dilakukan dengan cara merancang dies
yang dapat melakukan dua tahapan
proses sekaligus dalam satu mesin,
sehingga efisiens dan produktivitas
meningkat.
Kinerja keuangan menunjukkan
perkembangan yang signifikan.
Indikatornya, dalam 3 tahun terakhir
cash flow cenderung meningkat.
Surplus kas perusahaan pada 2006
Rp2,51 miliar, pada 2007 naik menjadi
Rp4,26 miliar, dan pada tahun lalu
menjadi Rp4,80 miliar.

Bersama lingkungan

Sukses yang membawa
kemakmuran tak hanya dinikmati
Suwarno, tetapi juga karyawan dan
masyarakat di sekitarnya.
Keberadaan Teknik Laksana
Makmur ternyata telah ikut
mendongkrak pendapatan masyarakat
di sekitarnya. Hampir seluruh
karyawan Suwarno adalah penduduk
di lingkungannya dan 40 persen di
antaranya sebelumnya merupakan
pengangguran.
Mereka yang putus sekolah
dididik dan dilatih teknik produksi
oleh Laksana sehingga cakap bekerja.
Pendapatan karyawan rata-rata
Rp750.000 – Rp2 juta per bulan.

Sebagian pekerja operator mesin
atau teknis dengan kemampuan
terbatas ditingkatkan keahlian dan
ketrampilannya sehingga menjadi
tenaga inti yang berkeahlian khusus
di bidang tertentu, seperti ahli desain,
ahli dies, hingga ahli mould.
Laksana Teknik Makmur juga
telah merangsang pertumbuhan usaha
baru di sekitarnya, seperti warung
makan, dan toko spare part kendaraan
bermotor.
Sementara itu, kepedulian terhadap
lingkungan hidup diwujudkan dengan
membuat sumur – sumur resapan
untuk persediaan air. Pembuatan
dinding pembatas antara perusahaan
dengan lingkungan perumahan
penduduk sangat diperhatikan, dan
serapat mungkin untuk memimalkan
polusi suara akibat proses produksi,
serta penanaman pohon untuk
menambah keteduhan.
Laksana juga memberi perhatian
khusus terhadap penyediaan sarana
dan prasaran lingkungan, serta
kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti
betonisasi jalan, pembangunan sarana
ibadah, penyediaan air bersih bagi
warga sekitar, penyediaan sarana untuk
mandi dan mencuci, pembangunan
pos kampling, pemberian bea siswa
berprestasi, dan sumbangan ke pondok
pesantren atau yatim piatu.
Modernisasi usaha memang perlu
diimbangi oleh berbagai langkah
nyata dalam membangun lingkungan,
baik internal manajerial, dan aspek
lingkungan. mi
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FARIDA E. PATTISAHUSIWA

Pelestari Warisan Negeri
dari Maluku Tengah
Sebagai seorang istri dari seorang raja negeri (kepala desa),
Farida Ekawati Pattisahusiwa merasa terpanggil mendukung
upaya pemerintah daerah membangun perekonomian
Maluku Tengah.

M

esti terlahir di
Pontianak dan
menamatkan
pendidikan sarjana
hukum di Semarang, kecintaan Farida
terhadap masyarakat dan budaya
negeri sang suami tak perlu diragukan
lagi. Tekatnya memberdayakan potensi
yang dimiliki Saparua.
Apalagi, kondisi masyarakat
di Saparua pada saat itu cukup
mengenaskan akibat konflik berbau
SARA (suku, agama, ras dan
antargolong) yang terjadi hampir 4
tahun. Konflik yang seharusnya tidak
terjadi itu telah mengakibatkan roda
perekonomian rakyat kecil nyaris
terhenti.
Berbekal restu dan dukungan
suaminya, K. Pattisahusiwa, Raja
Negeri Siri Sori Islam, Saparua,
Maluku Tengah, ibu tiga anak ini
memulai perjuangannya dengan
membentuk kelompok usaha bersama
(KUB) kaum perempuan.
Ada empat kelompok yang berhasil
dibentuk, yakni Kelompok
Flamboyan (pimpinan
Masiah Sahupala),
Kelompok Raflesia
(pimpinan Salma
Ding Samaki),
Kelompok
Teratai
(Pimpinan
Samaki), dan
Kelompok
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Mawar (Pimpinan Zun Halata).
“Anggotanya adalah kaum ibu dan
perempuan remaja,” kata perempuan
kelahiran 28 April 1960 itu.
Mereka dilatih dan diajari teknis
membuat aneka makanan
berbahan sagu khas Maluku
Tengah.
Upaya pembinaan
selalu dilakukan dengan
melibatkan instansi
pembina, seperti dinas
perindustrian, terutama
dalam memberikan
pelatihan, seperti
pelatihan teknik
produksi makanan
berbahan sagu, pelatihan
standardisasi dan
pengendalian
mutu, bimbingan

P r o f i l

Berkat usahanya yang telaten, aneka panganan khas Maluku Tengah kembali berkembang.

“

Wanita keturunan
Jawa yang berdomisili
di Maluku Tengah ini
juga merasa terpanggil
melestarikan hasil
kerajinan berlatar
belakang seni dan budaya
Maluku Tengah.

“

perlindungan produk (merek, paten,
dan hak cipta), serta pelatihan
kemasan produk.

Nyaris Hilang

Sebelumnya, aneka jenis kue yang
terbuat dari bahan hasil bumi Maluku
Tengah seperti sagu, gula aren, kenari,
dan pala, nyaris hilang karena konflik
sosial berkepanjangan dan desakan
produk – produk pabrikan dari luar
daerah. Pada saat yang sama, tidak
sedikit hambatan untuk menggerakkan

aktivitas produktif masyarakat.
Apalagi, anggota kelompok
umumnya berpendidikan rendah,
hanya lulusan sekolah dasar, dan
sebagian saja yang lulus sekolah
menengah lanjutan pertama, sehingga
daya serap dan daya nalar terhadap
materi pembinaan rendah.
Sementara itu, mengubah budaya
dan tradisi masyarakat bukan perkara
gampang, karena sudah menjadi
pedoman berpikir dan tindak-tanduk.
“Tak mudah dilakukan perubahan
secara drastic,” katanya.
Berkat kerja keras dan sikap
pantang menyerah, KUB yang
dirintisnya toh, berhasil membuat
aneka macam produk makanan olahan
kue kering, seperti Bagea Kenari,
Serut, Sagu Tumbu, hingga Sagu
Lempeng.
Selain pengembangan sumber daya
manusia dan aspek produksi, Farida
membuat toko dan pusat penjualan
aneka makanan hasil produksi
kelompoknya, seperti di Toko di Kota
Ambon dan outlet di bandara.
Berkat usahanya yang telaten,

kini aneka panganan khas Maluku
Tengah sudah berkembang lagi,
pemasarannya menyebar ke berbagai
daerah, dan bahkan diekspor ke
Belanda. “Pemasaran memang menjadi
hal penting untuk menghela aktivitas
produksi,” kata Farida.
Tak hanya aneka makanan yang
dikembangkan, wanita keturunan Jawa
yang berdomisili di Maluku Tengah ini
juga merasa terpanggil melestarikan
hasil kerajinan berlatar belakang seni
dan budaya Maluku Tengah.
Farida pun mengembangkan batik
etnik Maluku Tengah yang nyaris hilang
di tengah masyarakatnya. Di awali
dengan inventarisasi dan penelusuran
keberadaan batik Maluku tengah, Farida
membuat dan mendokumentasikan
pola dan coraknya. Setelah itu, KUB
mengembangkan produksi dan
memasarkannya dengan merek dagang
Siwa Lima. mi
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Bisnis Sabun Herbal

yang Kian Wangi
Tren kembali ke alam dan
kepedulian masyarakat
terhadap lingkungan
lingkungan yang makin
menguat membuat produkproduk alami makin
diterima pasar. Salah
satunya adalah sabun
mandi herbal.
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B

erbisnis sabun jenis ini
tidak perlu modal banyak.
Produksinya juga bisa
dilakukan dengan skala
rumahan, adapun promosi dan
penjualannya bisa memanfaatkan
jaringan internet.
Salah satu sosok yang sukses
membangun bisnis sabun herbal
adalah Anggun Pratiwi. Tengok saja
di tempat tinggalnya, Jl. Kaliurang
Km 9,3 Perumahan Pesona Mentari
B-2, Yogyakarta, alumnus Universitas
Gadjah Mada (UGM) tahun 2000
itu tampak makin sibuk saja melayani
order dari berbagai kota.
Di tempat ini pula, karyawannya
yang berjumlah 4 orang sibuk
melakukan pengemasan. Ada 21 jenis
sabun herbal yang dipasarkan. Adapun
produksinya dilakukan oleh kerabatnya
di Solo.
Selain melayani penjualan ritel,

perusahaan yang memiliki alamat
situs www.homyherbal.com ini juga
mengembangkan keagenen. Untuk
menjadi mitra cukuo dengan membeli
minimal 100 pcs sabun seharga
Rp650.000.
Sejak setahun terakhir, penjualan
sabun herbal yang diberi merek
“Hawa” itu memang menanjak setelah
dipasarkan via internet. Dalam
sepekan, omzetnya rata-rata Rp10 juta.
Saat ini, Anggun memiliki
sedikitnya 27 agen mitra yang tersebar
diberbagai kota, mulai dari Yogyakarta,
Kebumen, Semarang, Bandung,
Jakarta, Madiun, Sidoarjo, Surabaya,
Pekanbaru, Medan, Pangkapinang,
Pekanbaru, hingga Pontianak.
“Targetnya bisa go-international.
Bulan depan kami akan ikut pameran
di Singapura dan Eropa,” ujar
pemilik CV Giant Global Indonesia
(12/4/2011).

P e r n i k

Produk sabun ini diyakini memiliki
daya saing di pasar internasional
karena diproduksi secara alami dan
menggunakan bahan baku alami
pula, seperti buah – buahan, rempahrempah, dan tumbuhan.
Selain tak berbahaya bagi tubuh,
sabun herbal bikinan Fathurrakhman
ini memiliki berbagai manfaat sesuai
dengan kandungan di dalamnya. Baik
untuk kecantikan maupun untuk
kesehatan.
Bahan dasarnya pun menggunakan
bahan-bahan alami, baik organik
maupun an-organik.
“Adapun pembuatannya
menggunakan reaksi dingin sehingga
tidak merusak kandungan senyawa
alami yang terkandung dalam bahan,”
ujar Faturrakhman, pemilik home
industry yang memasok produk CV
Giant Global Indonesia.
Produk ini juga
dijamin halal karena tidak
menggunakan alkohol maupun
lemak padat yang tidak jelas asal
atau bahannya (seperti yang biasa
digunakan sebagai bahan dasar dalam
produk sabun maupun kosmetik
lainnya).
Di samping itu, sabun herbal
tersebut diyakini karena dibuat oleh
seorang dosen kimia kecantikan, dan
telah diuji coba di laboratorium.
Faturrahman, yang merupakan
dosen kewirausahaan di Universitas
Diponegoro (Undip) Semarang
membangun pabrik kecilnya di Solo,
bersama-sama dengan sang istri
Atikah, yang sehari–hari menjadi
dosen kimia kecantikan di Universitas
Negeri Semarang (Unnes).
Dia juga didukung ahli yang
merupakan anak-anaknya. “Salah
satu anak saya dokter jadi tahu dosis.
Satunya lagi ahli biologi tumbuhan.
Jadi kami sinergikan,” ujarnya.
Soal ketersediaan bahan baku
tidak ada masalah. Selain banyak
tersedia pasar lokal, fathurahman yang
dibantu oleh 4 orang tetangganya
juga menjalin kerja sama dengan agen
pemasok besar bahan baku.
Semua diproduksi secara manual,
karena setiap jenis bahan baku
memiliki karakter yang spesifik.

“Pernah kami coba menggunakan
peralatan mesin, tetapi belum bisa
[direalisasikan]. Yang penting
permintaan masih bisa terpenuhi,”
ujarnya.
Ahmadi Amrun, pemilik CV Best
Maker—mitra CV Giant Global
Indonesia di Kaliwungu, Kendal,
mengatakan permintaan sabun herbal
cukup menjanjikan. Setiap pekan,
dirinya berhasil menjual sekitar 5.000
pieces.
Pasarnya juga luas, mulai dari
konsumen pengguna, perhotelan,
hingga segmen pasar gift atau souvenir.

transparan yang bisa dibuat gradasi,
dimasuki foto-foto, atau dibentuk
hiasan seperti cocktail.
Wiyana telah mematenkan tiga
produknya, yakni freshmint untuk
pasta gigi, we-ef untuk sabun, dan
produk shampo. Sabun herbal yang
dikembangkan antara lain berbahan
daun sereh atau pepaya.
“Pesanan datang dengan sendirinya
tanpa perlu saya keluar dari rumah,”
kata nya. Menurut dia, Usahanya juga
mampu mempekerjakan 27 karyawan
dan penjualan produknya mencapai
Rp100 juta per bulan.
Henie Z.R. di Jakarta menambah
nama panjang wirausahawan sabun

Dia memasarkan produknya seharga
mulai Rp6.500 per pieces. Memang
agak mahal karena harga bahan
bakunya juga mahal.
Soal persaingan di pasar, Ahmadi
yang juga lurah kampungwirausaha.
com itu mengatakan tidak ada masalah
karena memiliki sejumlah keunggulan,
seperti kualitas sabun yang premium
dan pilihan produk yang beragam.
Ahmadi mendapatkan kiriman dari
Yogyakarta dan Solo, untuk memenuhi
permintaan pelanggan kami yang
umumnya via internet. ”Proses di sini
hanya packaging.”
Di Bekasi, Wiyana Dewi, wanita
korban pemutusan hubungan kerja di
perusahaan kosmetika pada 1999, juga
mengembangkan bisnis sabun herbal,
setelah sukses membuat inovasi sabun

herbal alami. Sabun yang dibuat
perempuan ini menggunakan bahan
alami, seperti minyak kelapa, minyak
sawit, minyak zaitun, minyak castor
atau jarak, dan dedak beras..
Adapun bahan senyawa kimia
seperti petroleum, synthetic chemical,
chemicals harmful, atau sodium lauryl
sulfat tidak dipakai. “Hanya natrium
hidroksida (NaOH) yang tetap dipakai
untuk mengubah minyak tumbuhan
menjadi sabun,” kata produsen sabun
Java Natural Soap ini.
Seperti halnya wirausahawan
sabun herbal yang lain, Henie meraup
pendapatan yang tak kecil dari bisnis
yang ramah lingkungan itu. Usahanya
berkembang, seiring dengan tren
kembali ke alam dan kesadaran terhadap
lingkungan yang makin kuat. mi
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Menjaga Pasar untuk

Reindustrialisasi
Oleh Fauzi Azis
Staf Ahli Menteri Perindustrian
Bidang Pemasaran dan P3DN

Banyak ahli ekonomi di dunia memprediksi bahwa
Indonesia akan menjadi emerging economy atau ada yang
sering menyebut emerging market. Prediksi ini cukup
beralasan.

P

ada 2010, ekonomi nasional
tumbuh 6,1persen atau
melampaui ekspektasi
sebesar 5,8persen. Nilai
nominal PDB berdasarkan harga yang
berlaku mencapai Rp6.422,9 triliun,
dan dibandingkan dengan
jumlah penduduk
yang mencapai
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237,9 juta jiwa, menghasilkan income
per kapita US$ 3004,9 per tahun atau
sekitar Rp27 juta per tahun.
Kontribusi dari sektor investasi
mencapai sekitar 32,2persen, meski
angkanya masih jauh lebih rendah dari
pengeluaran/belanja konsumsi rumah
tangga yang mencapai 56,7persen.
Pada 2011, pertumbuhan
ekonomi Indonesia
diproyeksikan tumbuh
6,4 persen, inflasi 5,3
persen, cadangan
devisa diperkirakan
mencapai US$100
miliar lebih. Belanja
negara mencapai
Rp1.229,6 triliun
(naik 9,2 persen dari
2010), pengangguran
hanya 7 persen dan
kemiskinan akan

menjadi 11,5 persen-12,5 persen.
PDB Indonesia saat ini telah
mencapai peringkat 16 ekonomi dunia.
Inilah yang membuat pemerintah
yakin bahwa momentum untuk terus
bangkit dan tumbuh sedang terjadi.
Dari perspektif pasar, data-data
makro tersebut menjadi daya tarik
bagi para investor. Lebih jauh, dengan
penduduk mencapai 237,9 juta orang,
income per kapita sekitar US$3.000,
belanja konsumsi rumah tangga
56,7 persen dari PDB, dan adanya
perubahan gaya hidup, pasar dalam
negeri menjadi semakin menarik.
Tak mengherankan penjualan ritel
di Indonesia pada 2011 diprediksi
tumbuh 20 persen yang nilainya
mencapai Rp 115 triliun–Rp 120
triliun. Jumlah gerai mencapai 16.000
buah.
Pada sisi lain, menurut survei
Nielsen Company Indonesia,
permintaan terhadap produk fast
moving consumer goods (FMCG)
meningkat 11persen pada 2010,
dibandingkan pertumbuhan 8,5 persen
di 2009. Di samping itu, sebagian
pasar berupaya memenuhi kebutuhan
tingkat tiga (gaya hidup) dengan
membeli ponsel, mobil dan sepeda
motor.
Total penjualan FMCG di
Indonesia diprediksi mencapai
Rp121 triliun. Dari 43 kategori
produk FMCG, pasar makanan dan
minuman bertumbuh paling tinggi,
yakni 12,7persen, atau naik dua kali
lipat dari sebelumnya yang hanya
6,5 persen. Angka penjualannya
diperkirakan mencapai Rp77 triliun
atau sekitar 63 persen dari total angka
penjualan FMCG nasional. Sementara
itu, untuk kategori produk rumah
tangga, personal care, dan obat-obatan
mengalami pertumbuhan lebih lambat,
yaitu 4,3 persen, 13,3 persen dan 4,5
persen.

O

Perkembangan data makro dan
mikro tersebut meyakinkan kita
bersama bahwa negara kita makin
terlihat jelas pada layar radar investasi
global. Standard and Poors telah
menaikkan peringkat Indonesia dari
BB menjadi BB+, yang berarti semakin
mendekatkan Indonesia sebagai negara
yang tergolong besar perekonomiannya
di Asia Tenggara dan berstatus
investment grade. Dengan menyandang
status tersebut, negara kita memiliki
risiko rendah sekaligus peluang besar
sebagai tujuan investasi global dan
menjadi pasar yang menjanjikan.
Berbagai media melansir, meski
pertumbuhan ekonomi Indonesia
tergolong tinggi, dalam kenyataannya
belum mampu mengatasi masalah
klasik: tingginya inflasi dan minimnya
infrastruktur. Minimnya infrastruktur
menyebabkan kapasitas ekonomi
dalam mengakomodasi kegiatan
perekonomian sangat terbatas,
sehingga mudah terjadi kondisi
ketika kegiatan ekonomi
melebihi kapasitas (overheating).
Masih kurangnya infrastruktur,
termasuk listrik untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan
nasional menjadi salah satu
dari 10 tantangan utama.
Bappenas memproyeksikan, pada
2010-2014, diperlukan dana
infrastruktur sebesar Rp1.923,7
triliun, dan jumlah tersebut hanya
dapat dicukupi pemerintah sekitar
Rp559,8 triliun atau 29,1persen-berarti sisanya dipenuhi investasi
swasta.
Makin terbukanya peluang
investasi di negara kita, dan sekaligus
membuka peluang pasar, Indonesia
sangat membutuhkan investasi di
sektor tradable, yaitu di sektor industri
manufaktur dengan suatu tujuan
agar pertumbuhan ekonomi yang
dihasilkan dapat berkelanjutan, lebih
banyak menyerap tenaga kerja dan
menghasilkan devisa dari hasil ekspor,
bukan semata-mata mengandalkan
investasi portofolio berjangka pendek.
Demikian pula dari sisi perdagangan
internasional, impor barang dan
jasa, pada dasarnya kita lakukan
untuk memenuhi kebutuhan yang

memang produk atau jasanya tidak
ada di dalam negeri atau tidak efisien
bila diproduksi di dalam negeri
(terutama impor barang modal, bahan
baku dan penolong), dan untuk
impor barang konsumsi tidak perlu
dilakukan pelarangan, tapi harus dapat
dikendalikan. Pendek kata, kombinasi
kebijakan industri, investasi dan
perdagangan yang harus kita anut
adalah semakin membuat posisi neraca
pembayaran dan posisi neraca transaksi
berjalan nasional pada kedudukan
yang aman dan menghasilkan surplus
memadai.
Dalam konteks mewujudkan
komitmen membangun dan
memajukan Indonesia guna menjawab
momentum tentang kebangkitan dan
pertumbuhan, semestinya kita tidak
berdebat tentang De-Industrialisasi.

Seharusnya yang kita orasikan dan
perdebatkan adalah bagaimana
melakukan Re-Industrialisasi
karena kita telah sepakat bahwa
industri sebagai penggerak utama
perekonomian.
Salah satu ikhtiar agar proses reIndustrialisasi dapat berkelanjutan
adalah pengamanan pasar dalam
negeri harus menjadi sebuah platform
kebijakan yang bersifat mandatory,
harus menjadi mainstream dalam
menyusun kebijakan di bidang
industri, investasi dan perdagangan,
dengan tujuan dan sasaran agar
perekonomian dapat tumbuh dan
berkembang berdasarkan prinsipprinsip ekonomi yang lebih
berkeadilan, mandiri, dan berdaya
saing.
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Pengamanan pasar dalam negeri
jangan pernah dibaca atau dipahami,
secara tersurat maupun tersirat,
sebagai bentuk kebijakan bersifat
protektif, tapi lebih berorientasi kepada
upaya agar penciptaan nilai tambah
lebih optimal melalui proses ReIndustrialisasi. Potensi dan kekuatan
pasar dalam negeri yang besar harus
dapat dilihat dari dua kepentingan
sekaligus.
Pertama, menjadi faktor penarik
bagi kalangan investor untuk
menanamkan modal di bidang
industri. Kedua, basis pasar dalam
negeri yang kuat akan menjadi salah
satu faktor untuk meningkatkan
efisiensi dan produktifitas industri
nasional, yang pada gilirannya akan
menjadi modalitas menembus pasar
internasional yang lebih berdaya saing.
Mainstream semacam ini
kemudian harus dapat menjadi
mindset kita bersama dalam
mengelola perekonomian
nasional. Presiden telah
mencanangkan, mulai 2011,
kita harus mengembangkan dan
mendayagunakan potensi. BUMN
harus berkembang sesuai potensi
(asetnya mencapai Rp. 2.382
triliun). Swasta kita harus bisa
lebih berkembang lagi (jangan
hanya mengandalkan bisnis
APBN, tapi harus menuju bisnis
GDP).
Daerah di seluruh Indonesia masih
bisa dikembangkan dan kebijakan
yang akan diterapkan adalah melalui
pengembangan 6 koridor ekonomi dan
klaster-klaster industri.
Implementasi kebijakan ekonomi
yang demikian diharapkan akan
dapat memperkokoh pertumbuhan
ekonomi nasional dan daerah yang
lebih berkualitas, dan diharapkan
pula akan memberikan motivasi
para wirausahawan baru mau dan
berkomitmen untuk berkiprah dalam
bidang usaha industri, termasuk di
sektor Industri Kecil Menengah.
Kesepahaman dalam memaknai
sebuah mainstream kebijakan di bidang
industri, investasi dan perdagangan
menjadi sesuatu yang penting karena
ketiga sektor ini penting untuk
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menghela pertumbuhan ekonomi.
Kerangka pikir dan pola
tindak juga harus seiring dalam
memformulasikan kebijakan di ketiga
sektor tersebut ke dalam satu sistem
yang dapat menjamin terangkainya
sistem rantai nilai tambah
perekonomian untuk kepentingan
nasional, bukan untuk kepentingan
lain. Instrumen moneter, fiskal, dan
administratif yang dikuasai pemerintah
juga harus diupayakan guna selalu
memberikan pengaruh positif bagi
pertumbuhan dan perkembangan
sektor industri.
Berbagai pandangan di atas
diharapkan dapat memberikan
suatu spirit dan kesadaran bahwa
pengamanan pasar dalam negeri
menjadi suatu kebutuhan untuk
memperkuat perekonomian domestik.
Pengelolaan pasar dalam negeri
harus mengutamakan kepentingan
nasional, sehingga terjamin
kesempatan berusaha dan bekerja bagi
seluruh masyarakat dan mendorong
tercapainya program penanggulangan
pengangguran dan kemiskinan.
Pasar dalam negeri yang
teramankan memberikan peluang
bagi sektor industri untuk mempunyai
kedudukan yang kuat dengan tetap
berpegang pada asas-asas efisiensi,
persaingan usaha yang sehat,
melindungi konsumen, mendorong
pengembangan standardisasi produk
dan teknologi guna meningkatkan
daya saing.
Upaya ini juga membawa
konsekuensi bahwa sektor IKM harus
bekerja berdasarkan kaidah-kaidah
efisiensi dan produktifitas sehingga
tumbuh menjadi bagian integral dari
keseluruhan kegiatan ekonomi dan
memperkuat basis ekonomi dalam
negeri. Pengembangan sektor IKM
harus diarahkan agar menjadi pelaku
ekonomi yang makin berbasis iptek
dan berdaya saing dengan produk
impor.
Karena itu, segala bentuk kebijakan
yang dapat mendistorsi dan merugikan
kepentingan nasional harus dicegah
dan dikoreksi, impor ilegal, baik
berupa penyelundupan secara fisik
maupun administratif harus dapat
66
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dicegah dan diberantas. Demikian
pula praktik-praktik perdagangan
internasional yang dapat mengganggu
industri domestik harus ditangani
secara cepat dan tepat.
Pengelolaan kebijakan ekonomi
perlu mencermati dinamika internal
dan eksternal, komitmen nasional
diberbagai fora perjanjian ekonomi
internasional (tidak bersikap ”Good
Boy”), dan kepentingan nasional guna
menjaga kemandirian dan kedaulatan
ekonomi bangsa.

Tiga Skema

Dalam kaitan ini, kebijakan tarif
bea masuk nasional harus menjadi
katup pengaman bagi perlindungan
industri dalam negeri yang wajar.
Program penjadwalan penurunan tarif
bea masuk yang selama ini dilakukan
secara periodik sebaiknya tidak
perlu dilakukan lagi sehingga tidak
menimbulkan komplikasi bagi industri
dalam negeri karena dalam UU No.
10/ 1995 Jo UU No. 17/ 2006 tentang
Kepabeanan telah diatur hal-hal
sebagai berikut :

“

Sebagai kesimpulan, dapat
dicatat, Indonesia dengan
jumlah penduduk terbesar
keempat di dunia memiliki
potensi pasar yang besar
untuk produk dan jasa.

“

O

Pertama, dalam rangka
memberikan perlindungan terhadap
industri dalam negeri tarif bea masuk
masih dapat dinaikkan setinggitingginya 40 persen, dan ini sesuai
juga komitmen tingkat binding tarif
Indonesia dalam skedul XXI pada
Persetujuan Umum Mengenai Tarif
dan Perdagangan.
Kedua, tarif bea masuk dapat
dikenakan berbeda dengan tarif
yang berlaku umum untuk barang-

barang impor yang dikenakan bea
masuk berdasarkan perjanjian atau
kesepakatan internasional (misal
CEPT, AFTA, ACFTA, IJEPA
dll) yang tata caranya ditetapkan
berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan.
Ketiga, pembebasan atau
keringanan bea masuk dapat pula
diberikan untuk meringankan
beban biaya produksi industri
dalam negeri atas impor, a.l
mesin untuk pembangunan dan
pengembangan industri, barang dan
bahan dalam rangka pembangunan
dan pengembangan industri untuk
jangka waktu tertentu, dan peralatan
dan bahan yang digunakan untuk
mencegah pencemaran lingkungan.
Berdasarkan ketiga skema pokok
tersebut di atas, kebijakan bea masuk
nasional memberikan ruang kepada
industri dalam negeri dari dua sisi,
yaitu unsur perlindungan dan unsur
kemudahan.
Sebagai kesimpulan, dapat dicatat,
Indonesia dengan jumlah penduduk
terbesar keempat di dunia memiliki
potensi pasar yang besar untuk produk
dan jasa.
Potensi itu tentu harus dikelola
dengan baik agar dapat merangsang
tumbuhnya rumpun industri yang
sehat dan kuat, antara lain melalui
pengembangan rantai pertambahan
nilai dengan cara mengembangkan
diversifikasi produk (pengembangan
kearah hilir, atau sering disebut dengan
hilirisasi), pengembangan pendalaman
struktur hulunya, atau pengembangan
secara menyeluruh (hulu hilir), dan
penguatan hubungan sektor industri
yang terkait secara horizontal,
termasuk dengan jaringan perusahaan
multinasional terkait, serta hubungan
bersifat vertikal dengan sektor primer
dan jasa pendukungnya.
Kerangka kebijakan ini yang
harus kita kembangkan (bersifat
holistik), ketika Indonesia telah masuk
dalam layar radar investasi global.
Percayalah bahwa secara bertahap
Re-Industrialisasi akan menjadi
sebuah kenyataan untuk menopang
pertumbuhan ekonomi nasional yang
lebih berkualitas. mi
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