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Pembaca setia Media Indag yang budiman. Pada edisi
kali ini Redaksi majalah Media Indag ingin mengucapkan
selamat menyongsong kebangkitan kembali bangsa
Indonesia setelah terpuruk dalam krisis ekonomi dan krisis
multidimensi selama bertahun-tahun. Hal itu tampaknya
sangat relevan berkaitan dengan peringatan Hari
Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2003 yang secara
kebetulan bertepatan dengan penerbitan majalah Media
Indag edisi Mei 2003 ini.
Media Indag edisi kali ini kami anggap sangat
istimewa, karena selain terbitnya bertepatan dengan
peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2003, juga
karena waktunya bersamaan dengan penyelenggaraan
Pameran Produksi Indonesia (PPI) tahun 2003 yang akan
berlangsung mulai tanggal 20 sampai 29 Mei 2003 di Arena
Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, dan menjadi momentum
penting dalam rangka menumbuhkan rasa kebanggaan,
kecintaan dan nasionalisme masyarakat terhadap produk
buatan dalam negeri.
Mengingat keistimewaan PPI kali ini, Redaksi Media
Indag mengangkat seluk beluk persiapan penyelenggaraan
PPI 2003 sebagai laporan utama dengan tema : Kebangkitan
Ekonomi Nasional dan Kebangkitan Produk Dalam Negeri.
Selain itu, kami menyajikan rubrik informasi
kebijakan yang telah dikeluarkan Deperindag, antara lain
kebijakan pembentukan Badan Revitalisasi Industri
Kehutanan (BRIK), tata niaga impor gula, pembentukan
Tim Monitoring Gula, penghapusan tata niaga impor
pupuk bersubsidi, penghentian ekspor pasir laut dan
sebagainya.
Dalam rubrik komoditi antara lain kami sajikan
laporan mengenai upaya pemerintah (Deperindag)
mengurangi ketergantungan impor jagung melalui Program
Kemitraan Jagung Industri tahun 2003, serta kesepakatan
kerjasama imbal dagang Indonesia-Rusia dalam rangka
pembelian empat pesawat tempur Sukhoi dan helikopter
militer buatan Rusia dengan berbagai produk ekspor
Indonesia, di kemas dalam rubrik ekonomi dan bisnis
Tidak kalah pentingnya, dalam edisi kali ini adalah
sajian sebuah artikel mengenai tarik ulur antara upaya
mengutamakan produksi dalam negeri dengan kesiapan
menghadapi AFTA.
Akhir kata, Redaksi majalah Media Indag mengucapkan selamat menyongsong kebangkitan ekonomi
nasional, semoga PPI 2003 betul-betul menjadi momentum
bagi tumbuhnya nasionalisme dan kebanggaan terhadap
produk dalam negeri. Sebab, kalau tidak, siapa lagi yang
akan menghargai produk bangsa kita sendiri.

Redaksi

Laporan Utama

PPI 2003, Titik Awal
Kebangkitan Ekonomi Indonesia
Krisis ekonomi berkepanjangan yang
terjadi sejak tahun 1997 hingga kini belum
pulih 100% walaupun sudah berlangsung
hampir enam tahun menyusul terjadinya
krisis-krisis ikutan lainnya seperti krisis politik
dan krisis kepemimpinan nasional. Namun
demikian pemerintahan Kabinet Gotong
Royong yang terbentuk melalui proses
demokrasi di negeri ini terus berupaya untuk
mencapai pemulihan berbagai krisis tersebut.
Upaya pemerintah untuk memulihkan
perekonomian nasional pasca krisis ekonomi
1997 pun terus bergulir dan semua potensi
bangsa yang ada terus dikerahkan untuk
mencapai pemulihan tersebut, termasuk
memanfaatkan berbagai momentum penting
nasional.
Salah satu kegiatan berskala nasional
yang diharapkan dapat menjadi momentum
penting bagi seluruh elemen bangsa dalam
mencapai pemulihan ekonomi nasional adalah
penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2003 yang akan diselenggarakan
pada 20-29 Mei 2003 bertepatan dengan
peringatan hari Kebangkitan Nasional
(Harkitnas). Momentum penting ini diharapkan dapat menjadi titik awal bangkitnya
kembali perekonomian nasional pasca krisis
ekonomi berkepanjangan.
Menurut Menperindag Rini M. Sumarno
Soewandi, PPI 2003 sangat penting bagi
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masyarakat dan bangsa Indonesia karena PPI
2003 tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap nasionalisme ekonomi masyarakat
dan bangsa Indonesia terhadap produkproduk buatan dalam negeri.
“Dengan tumbuhnya nasionalisme
ekonomi khususnya dalam bentuk kebanggaan dan kecintaan terhadap produk buatan
dalam negeri maka diharapkan perekonomian
di dalam negeri dapat kembali bangkit.
Karena itu, PPI 2003 ini diharapkan dapat
menjadi titik awal kebangkitan ekonomi
nasional,” kata Rini.
Menurut Rini, PPI 2003 merupakan
ajang pameran berbagai produk unggulan
buatan Indonesia dan akan diselenggarakan
pada 20-29 Mei 2003 di Arena Pekan Raya
Jakarta Kemayoran.
Latar belakang penyelenggaraan PPI
2003, kata Rini, diawali dengan terbitnya
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Instruksi Presiden No. 6 tahun 2002 tanggal
19 Nopember 2002 yang isinya memerintahkan kepada Menperindag untuk menyelenggarakan PPI 2003. Inpres tersebut juga
menginstruksikan kepada para anggota
Kabinet Gotong Royong lainnya, pimpinan
Lembaga Non Departemen dan para
Gubernur serta para Bupati dan Walikota
untuk turut mendukung penyelenggaraan PPI
2003. Untuk itu, Kementrian Komunikasi dan
Informasi bersama Departemen Perindustrian
dan Perdagangan akan menyelenggarakan
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-95
dan Pameran Produksi Indonesia 2003 secara
bersamaan, yakni pada tanggal 20 Mei 2003.
Penyelenggaraan PPI 2003 yang bertepatan dengan peringatan Harkitnas ke-95
tahun 2003 itu ditujukan untuk menggugah
kembali potensi dan kemampuan bangsa
Indonesia untuk bangkit menjadi bangsa yang
memiliki harga diri, bangsa yang menghargai
prestasi dan bangsa yang bersatu padu dalam
menghadapi segala permasalahan dan tantangan dunia dewasa ini.
Senada dengan pernyataan Rini, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi
(Kominfo) Syamsul Mu’arif mengatakan melalui penyelenggaraan PPI 2003 pemerintah
mencoba untuk membangkitkan perekonomian nasional dengan mendorong kebangkitan ekonomi mikro melalui upaya peningkatan penggunaan produk buatan dalam
negeri. Sebab dengan penggunaan produk
buatan dalam negeri secara optimal diharapkan akan mampu mendorong bangkitnya
kembali industri di dalam negeri.
Sementara itu, Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata (Menegbudpar), I Gde
Ardika mengatakan penyelenggaraan PPI
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2003 hanyalah merupakan titik awal
kebangkitan ekonomi nasional dan akan terus
berlanjut setelah sembilan hari penyelenggaraan pameran. “Jadi, kebangkitan ini tidak
hanya terjadi selama penyelenggaraan PPI
2003 saja, tetapi akan terus berlanjut hingga
kebangkitan ini akan berlangsung secara terus
menerus.”
Ardika juga mengharapkan agar kegiatan PPI 2003 berlanjut dengan terjadinya
kegiatan perdagangan (trade) dan investasi
(investment) serta menjadi ajang pembentukan karakter dan pembentukan bangsa itu
sendiri (nation and character building).
Menurut Menperindag, berbagai permasalahan sosial, politik dan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini seharusnya
disikapi sebagai kondisi yang menggugah
kesadaran seluruh bangsa, bahwa kita tidak
bisa lagi berpangku tangan, berpasrah diri,
lempar tanggung jawab, bersikap masa bodoh,
skeptis dan saling menyalahkan. Tetapi kita
harus segera bangkit dan berbenah diri untuk
tidak terjebak pada suasana bingung, stagnan
dan bahkan buntu solusi.
“Sebagai bangsa yang besar, bangsa yang
berdaulat, bangsa yang memiliki harga diri,
dan sebagai bangsa yang mempunyai potensi
dan kekuatan untuk sejajar dengan bangsabangsa lain di dunia, sudah saatnya kita
berbuat dan menunjukkan pada dunia bahwa
rakyat Indonesia mampu melakukan sesuatu
yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, maupun bagi kemaslahatan dunia. Kunci semua
itu adalah percaya diri pada kemampuan yang
dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan bangga
akan kemampuannya,” tutur Menperindag.
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Bangsa yang Memiliki Jati Diri
Melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 52/MPP/Kep/
1/2003 tanggal 29 Januari 2003 dan No. 115/
MPP/Kep/2/2003 tanggal 27 Februari 2003
telah dibentuk Panitia Penyelenggara PPI
2003 yang sebagian besar melibatkan komponen dunia usaha, masyarakat dan departemen/ instansi pemerintah terkait.
Ketua penyelenggara Panitia Penyelenggara PPI 2003, Sudarmasto mengatakan
PPI 2003 akan dibuka secara resmi oleh
Presiden RI Megawati Soekarnoputri
bersamaan dengan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-95. Penyelenggaraan
PPI 2003 diarahkan sebagai wahana sosialisasi
kecintaan terhadap produksi dalam negeri,
yang diharapkan dapat mendorong dan memotivasi tumbuh dan berkembangnya kembali kebanggaan dan kepercayaan masyarakat,
dunia usaha dan semua komponen bangsa terhadap produksi Indonesia, dalam rangka
mewujudkan Kebangkitan Nasional di
berbagai aspek, utamanya di bidang ekonomi.
Lebih jauh Sudarmasto menjelaskan penyelenggaraan Pameran Produksi Indonesia
(PPI) 2003 mencakup berbagai kegiatan yang
secara detil digambarkan berikut ini.
Graha Utama, terdiri dari : (1) Visualisasi
dan peragaan tentang Kebangkitan Produksi
Nasional, meliputi makna Kebangkitan
Nasional serta kebijakan pengembangan
produksi nasional ke depan; (2) Visualisasi
“Pemberdayaan Produk Dalam Negeri” yang
dilengkapi dengan Peta Potensi Indag dan
peran telematika dalam program Pemberdayaan Produk Dalam Negeri; (3) Visualisasi
dan peragaan produk-produk unggulan yang
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masuk nominasi dalam seleksi pemberian
penghargaan, seperti nominasi merek dagang
unggulan 2003, nominasi UKM, nominasi
Waralaba Nasional, nominasi Usaha Unggulan dalam rangka Pelestarian Budaya dan
nominasi Teknologi Unggulan Indonesia
2003.
Graha Utama menjadi pengantar untuk
memberikan pemahaman tentang posisi
produksi nasional dewasa ini, peluang dan
tantangan serta arah dan langkah kebijaksanaan di bidang produksi nasional ke depan.
Di samping itu, dalam PPI 2003 juga
diadakan Gelar Produksi Indonesia, yang
meliputi antara lain : (1) Produk Primer
terdiri dari komoditas pertanian, perkebunan,
kehutanan, kelautan dan perikanan, minyak
& gas bumi, energi serta sumber daya mineral;
(2) Produk Sekunder terdiri dari : (a)
Manufaktur I (Kelompok IKAH), yakni
industri kimia, agro dan hasil hutan; (b)
Manufaktur II (Kelompok ILMEA), yakni
industri logam, mesin, elektronika dan
industri aneka; (c) Produk kerajinan dan (d)
Penguasaan teknologi dan perekayasaan; (3)
Potensi Daerah yang meliputi aspek investasi
dan pariwisata.
Kegiatan penunjang lainnya dalam PPI
2003 adalah seminar dan diskusi, kontak
bisnis, karya wisata, dan festival makanan
Indonesia.
Keseluruhan materi yang akan dipamerkan mengacu kepada kriteria bahwa
barang dan jasa yang laku atau berpotensi
laku di pasar dalam dan luar negeri serta
bermutu dan memenuhi salah satu dari
persyaratan sebagai berikut : 100% dari dalam
negeri, hasil pengembangan teknologi,
rekayasa atau desain bangsa Indonesia, meng-
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gunakan merek dagang Indonesia, menjadi
substitusi dari barang/jasa yang nilai impornya
besar, atau unggulan ekspor atau prospektif
untuk ekspor.
Kepesertaan PPI 2003 mencakup potensi
produksi nasional secara selektif yang masuk
ke dalam kelompok materi serta memenuhi
kriteria tersebut di atas dengan penyajian
lebih mengedepankan secara tematik. Kepesertaan tersebut meliputi produksi dari dunia
usaha baik BUMN maupun swasta dan
pemerintah termasuk pemerintah daerah.
Dengan melihat kondisi tata letak Arena
Pekan Raya Jakarta (Jakarta International
Trade Fair) dan beragamnya peragaan dan
kepesertaan maka dilakukan pengaturan dan
pengelompokan materi peragaan dengan
didukung sistem informasi untuk mempermudah pengunjung.
Penataan arena pameran ditetapkan
sebagai berikut:
a. Graha Utama dibangun di depan
Gedung Pusat Niaga (Trade Mart) sebagai
pengantar untuk memahami materi PPI 2003.
b. Koridor yang menghubungkan Graha
Utama dengan arena pameran produksi
nasional sehingga tercipta benang merah yang
mengikat keseluruhan konsep tampilan
pameran.
c. Tersedia ruang-ruang terbuka dengan
landmark dan marka-marka lingkungan yang
mempermudah para pengunjung. Ruang
terbuka (Plaza Utama) ini dipergunakan
untuk memperagakan berbagai produk yang
berskala besar atau mock up seperti Kapal,
Helikopter, Gerbong Kereta Api, Truk, Alat
Berat, Rig, LNG Train, produk rekayasa dan
rancang bangun lainnya.
d. Pembuatan jalur-jalur utama di tiap Zona
yang mempermudah pencapaian pengunjung
ke lokasi peragaan yang dikehendaki.
6

e. Penciptaan suasana pameran dan
elemen-elemen hias dan “eye catcher” yang
menjadi daya tarik sekaligus elemen pengikat
yang mendukung penyajian pameran.
f. Penyebaran kios informasi dan pos
keamanan yang merata di daerah pameran;
dan
g. Integrasi yang harmonis antara ruangruang atau Hall yang telah tersedia di JITF
dengan bangunan/bangsal semi permanen
yang khusus dibangun untuk PPI 2003.

Makna Logo PPI 2003
Simbol PPI 2003 merupakan stilasi dari
konfigurasi huruf PPI yang diolah sedemikian
rupa sehingga menampilkan citra identitas
visual yang modern, dinamis, terbuka dan
luwes.
Dua buah garis kurva vertikal menggambarkan sumbu putar dari dua buah elips
yang terletak di bagian atasnya, melambangkan suatu gerak dinamis yang saling berinteraksi menjadi suatu sinergi yang mengarah ke suatu sasaran; sebagai simbol dari
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komitmen nasional dalam upaya memberdayakan produk dalam negeri.
Bola yang terletak di bagian atas dari logo
melambangkan sebuah tujuan atau sasaran
yang jelas dan harus diraih, sebuah simbol era
globalisasi dimana Indonesia harus membangun rasa percaya diri untuk berdiri sama
tegak, sejajar dan bersaing dengan bangsabangsa lain di dunia dalam era perdagangan
bebas ini.
Sebagai sebuah rangkaian kesatuan yang
utuh, simbol ini juga melambangkan metafora
dari manusia Indonesia yang produktif dan
inovatif.
Warna Merah, Biru dan Hijau cerah
mencerminkan semangat dan optimisme.
Gradasi warna merah pada lingkaran dimaksudkan sebagai aksen dan untuk menampilkan kesan volume sehingga penampilan
keseluruhan rangkaian tidak berkesan flat/
datar.
Rangkaian Huruf PAMERAN PRODUKSI
INDONESIA 2003 dirangkai dalam konfigurasi
yang kompak dan menjadi salah satu kesatuan
symbol. Jenis huruf Helvetica Bold Itallic dipilih untuk menampilkan kesan kokoh tapi
tetap luwes dan dinamis.

Waktu dan Tempat
a. Kegiatan Pokok PPI 2003 diselenggarakan diArena Pekan Raya Jakarta (Jakarta
International Trade Fair), Kemayoran; pada
tanggal 20 – 29 Mei 2003; dan
b. Kegiatan penunjang PPI 2003 diselenggarakan di wilayah Indonesia sejak awal tahun
2003 sampai dengan penyelenggaraan PPI
berikutnya (misalnya : pemberian penghargaan diselenggarakan secara periodik)
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Alokasi Lahan
Luas area lahan yang dipergunakan
dalam kegiatan PPI 2003 adalah sekitar
22.500 m2, dengan rincian sebagai berikut :
a. Graha Utama, adalah bangunan semi
permanen yang ditempatkan di halaman
depan Gedung Pusat Niaga (Trade Mart)
sebagai titik sentral dari seluruh kegiatan PPI
2003, seluas 1.800 m2;

b. Hall A digunakan untuk peragaan
Produk Manufaktur II (ILMEA) dan peragaan teknologi , seluas 8.295 m2;
c. Hall B digunakan untuk peragaan
Produk Manufaktur I (IKAH), seluas 3.995
m2;
d. Hall C digunakan untuk peragaan
Potensi Daerah dan produk primer, seluas
3.880 m2;
e. Bangsal sementara (Tenda Roder atau
sejenis) seluas 4.500 m2 dengan perincian :
1) Bangsal (BS 1,2)Produk Kerajinan,
seluas 2.000 m2
7
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2) Bangsal (BS 3) Festival Makanan
Indonesia, seluas 500 m2
3) Bangsal (BS 4 ) Produk Minuman dan
Rokok, seluas 1.000 m2
h. Plaza Utama PPI 2003 - Ruang terbuka
di antara Hall A dengan Hall B dan C untuk
peragaan produk-produk berskala besar,
seluas 1.000 m2.

Kegiatan Pokok
a.

Upacara Pembukaan

Pembukaan akan dilaksanakan pada
tanggal 20 Mei 2003 dibuka oleh Presiden
Republik Indonesia serta dihadiri oleh undangan yang terdiri dari para Menteri Kabinet
Gotong Royong, Pimpinan LPND, para Duta
besar Negara Sahabat, para Gubernur dan
Kepala Daerah, Pejabat Tinggi Negara, Dunia
Usaha dan Masyarakat. Beberapa Menteri
Perdagangan ASEAN, pembeli luar negeri
dan para perwakilan Departemen Perindustrian dan Perdagangan di luar negeri.
Bersamaan dengan Upacara Pembukaan
PPI 2003, Presiden RI akan mencanangkan
tanggal 20 Mei 2003 sebagai “Hari Pemberdayaan Produk dalam Negeri”, dan Road
Show Telematika.
b. Kegiatan Utama
Kegiatan Utama PPI 2003 meliputi Graha
Utama dan Gelar Produksi Nasional.
c. Kegiatan Penunjang
1) Penghargaan Produk Unggulan 2003
Penghargaan Produk Unggulan 2003
diharapkan menjadi kegiatan yang berlangsung secara berkala dan menjadi ukuran kemajuan kinerja produksi Indonesia dalam berbagai aspeknya.
8

Penghargaan ini diberikan kepada
produk atau hasil karya produksi Indonesia
yang dinilai paling unggul, berhasil dan
berkinerja baik pada tahun tersebut.
Penilaian dapat diberikan pula secara khusus
untuk produk-produk yang mempunyai nilai
inovasi atau kepeloporan yang tinggi, baik
dalam gagasan, penerapan teknologi maupun
segi manfaat/kegunaannya bagi konsumen.
Penganugerahan penghargaan ini
sekaligus merupakan bagian dari upaya untuk
selalu mengevaluasi serta meningkatkan
mutu produk sesuai dengan Standar Industri
Nasional Indonesia. Selain mutu produk, juga
mempertimbangkan aspek harga, bahan baku
atau local content, proses dan penguasaan
teknologi, desain dan rekayasa, penguasaan
pasar, citra dan merek dagang, sistem penemuan atau terobosan; sesuai dengan perkembangan pasar baik lokal, regional maupun
global.
Program penganugerahan penghargaan
ini akan diselenggarakan secara berkala setiap
tahun sebagai rangsangan kepada produsen
nasional untuk berpacu dan berlomba menghasilkan karya-karya unggulan agar dapat
dipromosikan di pasar dalam negeri maupun
ekspor.
Penilaian atas produk-produk tersebut
dilakukan oleh pakar atau professional serta
badan-badan penilai independen yang
dianggap punya kompetensi untuk mewakili
setiap aspek penilaian.
Setiap jenis penghargaan akan dibagi
berdasarkan kategori dari industri atau jasa
sesuai pengelompokan yang ditetapkan oleh
Tim Penilai. Misalnya Penghargaan Utama
Produksi Indonesia 2003 untuk kategori
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Barang modal, barang konsumsi, Jasa
Rekayasa dan rancang Bangun, dan lain
sebagainya.
Seluruh Produk-produk dan Jasa yang
mendapat nominasi penilaian akan ditampilkan dalam Graha utama PPI 2003, dan
masyarakat diberi kesempatan untuk menilai
secara langsung, sedangkan penyerahan
penghargaan akan dilaksanakan dalam
upacara penutupan PPI 2003.
Tujuan Pemberian Penghargaan :
•
Membangun kesadaran serta menciptakan pemahaman masyarakat (awareness)
terhadap produk-produk unggulan nasional
yang bermutu;
•
Merangsang dunia usaha dan industri
nasional untuk selalu meningkatkan mutu
produknya guna meraih kepercayaan konsumen dalam negeri dan mengantisipasi persaingan dengan produk-produk impor yang
membanjiri pasar lokal;
•
Membangun kecintaan masyarakat
konsumen atau pengguna jasa terhadap
produk-produk nasional unggulan yang pada
akhirnya akan memperkuat posisi tawar
produk dalam negeri di pasar lokal; dan
•
Memperkuat basis produksi nasional
agar mampu bersaing di pasar global.
a) Merek Dagang Unggulan Indonesia
2003 (Indonesia’s Best Brand of the Year 2003)
Pada saat ini banyak produk buatan dalam
negeri yang nilai tambahnya sebagian besar
dinikmati oleh pemegang merek/buyers,
sehingga nilai tambah yang didapat di dalam
negeri relatif kecil. Dengan modal kemampuan yang dipunyai oleh jajaran industri
nasional, maka sudah saatnya Indonesia
membangun dan mengembangkan merek
dagang sendiri sehingga memberikan nilai
tambah optimal untuk produk dalam negeri.
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Pemilihan merek dagang unggulan diharapkan dapat turut membangun kepercayaan
masyarakat konsumen nasional terhadap
produk-produk dalam negeri dan merangsang
para produsen untuk selalu menjaga dan
meningkatkan mutu barangnya agar citra
merek dagang yang dimilikinya selalu
meningkat dan terjaga di mata konsumen/
pasar.
b) Usaha Kecil Menengah Unggulan dan
Ketahanan Usaha Indonesia 2003 (Indonesia’s
Best Small and Medium Entreprises 2003)
Pemberian penghargaan ini terbagi menjadi
2 (dua) kategori, yaitu : Usaha Kecil
menengah Unggulan dan Ketahanan Usaha.
Untuk kategori Usaha Kecil Menengah
Unggulan, kriteria penilaian harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
•
Usaha industri dan dagang kecil
menengah;
•
Mempunyai total asset tidak lebih dari
200 juta atau omzet tidak lebih dari 1 miliar
per tahun;
•
Menggunakan bahan baku lokal;
•
Mempunyai kinerja baik, diukur dari
produktivitas, efisiensi, pertumbuhan omzet
dan penyerapan tenaga kerja;
•
Menerapkan produksi bersih dan tidak
menimbulkan dampak pencemaran terhadap
lingkungan;
•
Tidak mempunyai masalah dengan
perburuhan, ketenagakerjaan, perbankan
atau pihak lain;
•
Mempunyai aktivitas dan pengabdian
sosial yang baik;
•
Taat dan patuh dalam memenuhi
berbagai ketentuan dan aturan yang berlaku;
dan
•
Dapat menjadi patron dan acuan bagi
perusahaan UKM lain.
9
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Untuk kategori Ketahanan Usaha, kriteria
penilaian harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
•
Sudah berdiri sejak lama, diukur dengan
kurun waktu sejak berdirinya;
•
Pengelola sudah beralih ke beberapa
generasi penerus dan tetap mampu bertahan
dalam berbagai situasi zaman; dan
•
Mempunyai produk dan merek sendiri.
c) Waralaba Unggulan Indonesia 2003
(Indonesia’s best Franchise Product of the Year
2003)
Sistem waralaba merupakan salah satu pola
pengembangan jaringan usaha yang efektif
dan efisien. Sistem ini menjamin pemegang
paten/merek maupun formula untuk tetap
mendapatkan royalty dari setiap outlet atau
cabang yang didirikan.
Bagi produk atau jasa yang telah berhasil
dan sukses membangun citra melalui merek
dagang, serta membakukan standar mutu,
formula, sistem pelayanan atau sistem
manajemennya dapat mengembangkan
jaringan usahanya melalui penerapan sistem
waralaba.
Pemegang waralaba Indonesia yang
sudah terdaftar baru mencapai sekitar 47

Waralaba dalam negeri
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buah, sehingga untuk pemilihan nominasi
penghargaan, akan disederhanakan sesuai
dengan jenis dan kategori yang sudah ada saat
ini.
d) Penghargaan Usaha Unggulan dalam
rangka pelestarian Budaya (Indonesia’s Best
Business Excellence Award in Cultural
Preservation of the Year 2003)
Penghargaan ini diberikan kepada
mereka yang memproduksi produk yang
secara turun temurun serta bernilai budaya
dan ekonomi tinggi. Penilaian ini dapat pula
diberikan secara khusus kepada mereka yang
berupaya keras dalam melestarikan dan
mengembangkan produk yang dikaitkan
dengan budaya bangsa.
Penganugerahan penghargaan Usaha
Unggulan dalam rangka Pelestarian Budaya
ini sebagai upaya untuk menggali hasil karya
masyarakat setempat serta memperkenalkannya kepada masyarakat baik di dalam
negeri maupun luar negeri. Hal ini penting
artinya, selain untuk mengenalkan budaya
Indonesia yang kaya akan keanekaragamannya, juga menghargai hasil karya yang sudah
bernilai ekonomi.
e) Penghargaan Teknologi Unggulan
Indonesia 2003 (The Indonesia’s Technology of
the Year 2003)
Pemberian penghargaan ini diberikan kepada
mereka yang menciptakan dan mengembangkan teknologi yang dapat diproduksi dan
dimanfaatkan secara ekonomis oleh masyarakat luas.
Anugerah penghargaan ini diberikan
kepada pencipta teknologi yang mencakup
teknologi proses, serta teknologi produksi.
Penganugerahan penghargaan ini
tentunya harus memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
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Produk merupakan produk asli budaya
Indonesia;
•
Produk merupakan hasil karya yang
sudah diproduksi secara turun temurun;
•
Produk meningkatkan kegiatan ekonomi
daerah/nasional;
•
Diproduksi dengan menggunakan bahan
baku lokal/setempat; dan
•
Menciptakan/menyerap banyak tenaga
kerja setempat.
2) Seminar dan Diskusi
Sebagai penunjang dari kegiatan utama,
selama PPI 2003 akan diselenggarakan
seminar dan diskusi dengan usulan tema atau
topik antara lain:
•
Selasa (20/05/2003) dengan topik
Gambaran Umum Telematika Nasional dan
Gambaran umum Sistem Informasi Geografis
(SIG) Indag.
•
Rabu (21/05/2003) dengan topik
Peningkatkan Kualitas Produk dan Desain
Produk Indonesia, Penggunaan Semen pada
Prasarana Transportasi, Pandangan Asosiasi
Semen tentang Jalan Beton Semen.
•
Kamis (22/05/2003) dengan topik
Pemberdayaan Produk Dalam Negeri dan
Peranan Perdagangan Berjangka dalam
Mendukung Kebangkitan Perekonomian
Indonesia.
•
Jumat (23/05/2003) dengan topik Peran
Brand dan Branding dalam Meningkatkan
Daya Saing Produk Dalam Negeri di Pasar
Global.
•
Sabtu (24/05/2003) dengan topik SPA
warisan budaya Indonesia.
•
Senin (26/05/2003) dengan topic E.
Commerce dalam Era Informasi Perdagangan
Bebas dan Standardisasi Produk Nasional
•
Selasa (27/05/2003) dengan topik Kiat
Pengembangan Waralaba Produk Dalam
•
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Seminar Pra PPI 2003

Negeri dan Efektivitas Distribusi untuk
Menunjang Efisiensi.
Seminar dan diskusi ini menampilkan
nara sumber yang kompeten baik dari
kalangan pakar, perguruan tinggi, para
praktisi, asosiasi profesi atau pengusaha
maupun pihak pemerintah.
3) Kontak Dagang
Kegiatan penunjang lainnya adalah
Kontak Bisnis atau Kontak Dagang yaitu
forum kontak antara produsen, penjual/sellers
peserta pameran dengan para calon pembeli
atau pembeli potensial (potential buyers) baik
dari dalam maupun luar negeri yang diundang
dan diatur untuk hadir dalam PPI 2003.
Calon pembeli (buyers) yang akan
menghadiri Pameran Produksi Indonesia
Tahun 2003 berasal dari 14 negara meliputi
Saudi Arabia, Uni Emirat Arab, Jepang,
Hongaria, Ethiopia, Thailand, Iran,
Singapura, Palestina, Belgia, Kanada dan
Inggris. Sementara itu, Singapura akan
mengirim delegasi dagang yang terdiri dari
104 pengusaha dari berbagai jenis usaha.
Selain itu, beberapa pengusaha asal
Timur Tengah juga akan ikut meramaikan
acara PPI ini antara lain dari Saudi Arabia
11
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(9 perusahaan yang berminat pada komoditi
furniture, wood, keramik, elektronik,
kosmetik, food and beverages, paper and
stationery, textile, banking, real estate, satelite
television station),
Uni Emirate Arab (3 perusahaan), Iran
(7 perusahaan) dan Palestina (3 perusahaan)
serta 3 pengusaha asal Budapest (Hongaria)
juga berminat untuk mencari produk
Indonesia seperti sepeda, furniture dan
plastik.
Selama PPI 2003 rencananya akan
diselenggarakan pertemuan antara para
peserta pameran dengan para Atase
Perindustrian dan Perdagangan, Indonesian
Trade Promotion Centre, Konsul Perdagangan Hongkong dan Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan dalam bentuk
konsultasi bisnis.
Dalam rangkaian acara tersebut juga
akan diadakan workshop dengan delegasi
Ethiopia yang diikuti 19 buyers pada tanggal
22 Mei 2003.
4) Karya Wisata
PPI 2003 merupakan Pameran berskala
nasional yang menampilkan berbagai karya
unggulan Indonesia dalam berbagai kategori
guna menciptakan kepercayaan masyarakat
terhadap kemampuan bangsa sendiri dan
secara bertahap membangun kecintaan serta
kebanggaan terhadap produk dalam negeri.
Karya Wisata ini juga dimaksudkan
untuk menyebarluaskan kegiatan PPI 2003
ini kepada masyarakat. Kegiatan terutama
ditujukan bagi pelajar, mahasiswa, dosen dan
guru dari seluruh propinsi di Indonesia. Setiap propinsi di luar Jawa mengirimkan 6
orang yang diseleksi oleh masing-masing propinsi. Sedangkan untuk peserta dari pulau
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Jawa kecuali Jabotabek diminta mengirimkan
15 orang.
Bagi pelajar dan mahsiswa di wilayah
Jabotabek akan dihimbau melalui Kepala
Dinas Pendidikan Nasional untuk mengunjungi PPI 2003. Jumlah peserta tidak dibatasi
namun Panitia hanya menyediakan transportasi untuk sekitar 400 orang setiap hari.
Kegiatan Karya Wisata meliputi kunjungan ke PPI 2003, diskusi dan seminar,
peninjauan ke kawasan Industri, pencerahan
materi Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN), dan lomba karya tulis.
Dengan kegiatan ini diharapkan akan
timbul pemahaman, kecintaann serta kebanggaan masyarakat terhadap kemampuan
produk dalam negeri.
5) Gelar Festival Makanan Indonesia
Dalam rangka mengembangkan budaya
daerah yang mempunyai potensi daya tarik
wisata Panitia PPI 2003 menggelar Festival
Makanan Indonesia yang diikuti oleh berbagai
propinsi dengan menampilkan makanan
tradisional. Kegiatan ini akan ditampilkan
dalam stand khusus makanan daerah dan
ditampilkan berbagai macam lomba/festival
makanan.

Jajan pasar, makanan khas Indonesia
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Penyelenggaraan festival makanan
Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan
potensi makanan dan produk makanan jadi
Indonesia agar lebih dikenal dan menarik
wisatawan. Kegiatan ini bertujuan antara lain
memperkenalkan makanan khas daerah
sebagai upaya menggali potensi jenis masakan
daerah yang bisa dipopulerkan menjadi
Masakan Indonesia.
Lomba Festival Masakan Indonesia akan
diikuti oleh peserta dari berbagai propinsi,
masing-masing propinsi menentukan sendiri
jenis makanan yang akan diikutsertakan
dalam lomba.
Kegiatan festival masakan Indonesia
meliputi : Pameran Makanan Daerah
(sebagai kegiatan wajib), Demo Masak
Makanan Daerah oleh ahli dari peserta
daerah, Lomba Masak Penganekaragaman
Pangan sesuai bahan dan resep daerah.
Pemenang Lomba Penganekaragaman
Pangan Daerah akan mendapatkan Piala dari
Menperindag, Rini M. Sumarno Soewandi
dan hadiah berupa uang masing-masing
Pemenang Pertama Rp. 2.000.000,- Kedua
Rp. 1.500.000,- dan ketiga Rp. 1.000.000.
6) Sosialisasi, Public Relations & Komunikasi Pemasaran
Untuk menunjang pelaksanaan PPI
2003 diperlukan program sosialisasi, public
relation dan komunikasi pemasaran dengan
tujuan:
a) Membangun kesadaran dan pemahaman
(awareness and understanding) masyarakat
sasaran terhadap maksud dan tujuan
penyelenggaraan PPI 2003;
b) Membangun citra positif kegiatan PPI
2003 sebagai salah satu kegiatan yang penting
dan strategis dalam program pemberdayaan
produk dalam negeri;
Edisi Khusus Pameran Produksi Indonesia 2003

c) Membangun kecintaan serta kebanggaan masyarakat sasaran terhadap produk
dalam negeri; dan
d) Menggalang dukungan dan peran serta
dunia usaha serta masyarakat luas terhadap
program/kegiatan PPI 2003.
Melalui kegiatan PPI-2003 ini,
diharapkan dapat memberdayakan produk
Indonesia dalam pemenuhan barang dan jasa
di pasar dalam negeri melalui usaha-usaha
memupuk kepercayaan dan kebanggaan
masyarakat dan dunia usaha terhadap
produksi dalam negeri, sekaligus meningkatkan kemampuan bersaing di pasar global.
Momentum Pameran Produksi Indonesia
2003 ini juga diharapkan menjadi pondasi
bagi kemandirian bangsa; menjadi pendorong
yang efektif dalam menyikapi berbagai
perubahan di dalam tata ekonomi dan
perdagangan dunia; sebagai ajang penampilan
kinerja bagi setiap sektor pembangunan,
khususnya kemampuan dan keberhasilan
produksi nasional; dan sebagai batu loncatan
untuk mengukur keberhasilan pencapaian
sasaran serta ketepatan arah pembangunan.
Penyelenggara Pameran Produksi
Indonesia tahun 2003 ini merupakan bentuk
kesinergian antara dunia usaha, pemerintah
dan masyarakat untuk bersepakat bangkit dan
berbenah diri dalam menghadapai permasalahan dalam dan luar negeri. Oleh karenanya dalam tahun 2003 ini diharapkan
menjadi tahun monumental bangsa Indonesia
untuk bangkit kembali membangun
bangsanya.
Peringatan Hari Kebangkitan Nasional
ke -95 dan penyelenggaraan Pameran
Produksi Indonesia 2003 mengambil tema :
•
Untuk peringatan Harkitnas ke-95
tahun 2003 mengambil tema po 13
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kok:”Bangkitlah Bangsa Dan Negeriku,
Wujudkan Indonesia Raya Bersatu, Damai Dan
Berdaya Saing”
•
Untuk penyelenggaraan PPI 2003,
mengambil tema : “Indonesia Bangkit – Berjaya
Di Pasar Lokal – Bersaing Di Pasar Global”
PPI 2003 mengandung dimensi sasaran
yang lebih luas dari sekedar ajang gelar
produksi nasional. PPI 2003 merupakan
momen untuk bangkit, menyikapi realitas
perubahan yang sedang berlangsung di dunia,
mengembangkan etos produksi berstandard
global, sehingga menggai produk pilihan di
dalam negeri dan andalan untuk menembus
pasar global. Selain itu, melalui PPI 2003
diharapkan terbangun kepercayaan, kebanggaan dan semangat nasionalisme terhadap
produk dalam negeri.
Tema yang dipilih mengandung tiga
aspek, yaitu kemampuan produksi nasional,
penguasaan pasar dalam negeri serta
persaingan global. Tema ini menjadi tema
induk dari PPI 2003 dan menjadi paying bagi
sub-tema berbagai jenis/kategori sektor
produksi yang ditampilkan, maupun sub-tema
kegiatan penunjang lainnya.
PPI merupakan pameran nasional
sebagai ajang untuk memamerkan produksi
Indonesia dan merupakan bagian dari
program Pemberdayaan Produk Dalam
Negeri (P2DN) dan rencananya akan
diselenggarakan secara periodik sekali dalam
tiga tahun dan secara berkesinambungan.
Pelaksanaan PPI-2003 merupakan
pelaksanaan PPI yang keempat sejak pertama
kali diselenggarakan pada tahun 1985 dan
menjadi PPI pertama yang diselenggarakan
dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama
dunia usaha. Penyelenggaraan PPI pertama
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tahun 1985 sepenuhnya diselenggrakan dan
dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan
PPI kedua tahun 1990 diselenggarakan oleh
pemerintah dan dilaksanakan oleh pemerintah bersama dunia usaha, sementara PPI
ketiga tahun 1995 diselenggarakan oleh
pemerintah dan dilaksanakan oleh dunia
usaha.
Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan PPI 2003, panitia penyelenggara juga
telah mengantisipasi pencegahan penyebaran
SARS dari pengunjung luar negeri dengan
mengadakan koordinasi bersama Departemen
Kesehatan.
Oleh karena itu pemerintah telah
melakukan langkah pencegahan dan
penanggulangan antara lain :
•
Intensifikasi surveilans epidemiologi
untuk mendeteksi secara dini ada tidaknya
penderita SARS di bandara dan pelabuhan
laut bagi penumpang/awak alat angkut yang
datang dari negara/wilayah terjangkit SARS.
•
Untuk pendatang dari luar negeri dalam
kaitan dengan SARS pemerintah Indonesia
tidak memberlakukan deportasi kepada penderita yang datang tetapi memberlakukan kebijakan pengobatan dan isolasi oleh karena
itu seluruh penumpang/awal alat angkut dari
negara/wilayah terjangkit SARS wajib mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan dengan
lengkap dan benar sebelum memasuki
wilayah RI.
•
Orang asing yang jatuh sakit SARS,
harus dirawat dan diisolasi di rumah sakit
yang ditunjuk pemerintah dan mereka tidak
diizinkan meninggalkan Indonesia hingga dua
p
mip
minggu setelah keluar dari rumah sakit. mi
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Membangkitkan Penggunaan
Produk Dalam Negeri
Era globalisasi di sektor perdagangan yang
diterapkan beberapa tahun lalu telah menjadikan
pasar Indonesia menjadi terbuka lebar bagi
masuknya produk-produk asing. berbagai jenis
produk asing kini dapat dijumpai dengan mudah
di berbagai tempat di negeri ini.
Dengan jumlah penduduk yang cukup
besar, sekitar 210 juta jiwa, Indonesia merupakan
pasar potensial bagi produsen mancanegara.
Kondisi itu diperkuat lagi dengan mulai bangkitnya kembali perekonomian Indonesia setelah
dihantam krisis ekonomi dan keuangan pada
tahun 1997.
Menurut data BPS, dalam dua setengah
tahun terakhir ini perekonomian Indonesia
mengalami pertumbuhan yang signifikan yang
diindikasikan dengan peningkatan pendapatan
per kapita sebesar 700 dolar AS per tahun.
Dengan kondisi tersebut, pasar dalam negeri
menjadi incaran negara-negara pemasok di dunia
dan menempatkan Indonesia sebagai pasar yang
potensial, dan berupaya memasukkan barang
baik secara resmi maupun ilegal.
Bagi pengusaha di dalam negeri, globalisasi
sebenarnya juga memberikan kesempatan kepada
mereka untuk mengekspor hasil produknya ke
mancanegara. Namun sebagai negara yang baru
bangkit lagi dari krisis, banyak hambatan bagi
pengusaha lokal untuk dapat bersaing dengan
produsen asing lainnya di pasar internasional.
Misalnya, soal modal, promosi.
Selain itu, banyak juga negara-negara asing
yang dengan berbagai alasan masih menerapkan
proteksi bagi masuknya produk asing ke negara
tersebut. Proteksi itu dapat berbentuk penerapan
Bea Masuk (BM) maupun aturan non tarif,
seperti pengkaitan masalah lingkungan ataupun
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Produk TPT

kesejahteraan buruh terhadap produk yang ingin
masuk ke negara itu.
Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Rini M. Sumarno Soewandi sendiri mengakui
adanya hambatan itu ataupun persaingan tak
sehat yang merugikan produsen nasional dalam
mengembangkan kegiatan usahanya.
Dijelaskan, untuk melindungi produksi
dalam negeri, pemerintah telah dan akan melakukan serangkaian kebijakan, antara lain dengan
memperketat pengawasan terhadap masuknya
barang selundupan atau memperketat persyaratan bagi masuknya produk impor.
Namun, kebijakan pemerintah saja tidak
cukup untuk menyelamatkan industri di dalam
negeri dari ancaman keterpurukan. Peran
masyarakat juga ikut menentukan keberhasilan
upaya itu.
Menurut Menperindag, untuk menyelamatkan industri nasional, perlu dipupuk rasa
cinta dan kebanggaan terhadap produk dalam
negeri di masyarakat. Dengan adanya rasa cinta
dan kebanggaan itu, maka secara otomatis produk
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dalam negeri akan diminati dan dibeli oleh
masyarakat.
Diakui, memang masih ada produk dalam
negeri yang mempunyai banyak kekurangan dari
sisi disain, kualitas, dan harga yang relatif lebih
tinggi. Namun hendaknya kekurangan tersebut
tidak menjadi alasan untuk tidak mencintai
produk sendiri.
Menurut Menperindag, dengan mencintai
produk dalam negeri akan memiliki efek ganda
yang besar bagi perekonomian antara lain
mendorong peningkatan kapasitas produksi dan
penyerapan tenaga kerja.
Sebagai negara yang sedang berkembang,
masyarakat Indonesia memang sebagian selalu
ingin meniru apa yang dilakukan oleh masyarakat
di negara-negara maju. Hal itu bisa terjadi dalam
penggunaan produk. Akibatnya, banyak
masyarakat yang luar negeri minded, yang bangga
bila menggunakan produk asing.
Bila melihat peta industri nasional,
sebenarnya produk dalam negeri tidak kalah
bagusnya dengan produk asing. Hal ini terlihat
dengan banyaknya order dari produsen asing
kepada produsen di dalam negeri.
Pakaian dengan merek-merek terkenal
seperti Kenzo, Choya, atau sepatu merek Adidas,
Nike, sebagian di antaranya dipasok dari industri
di dalam negeri. Tak heran jika ekspor Tekstil dan

Sepatu merk luar, di buat di dalam negeri
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Produk Tekstil (TPT) Indonesia setiap tahunnya
mampu mencapai angka 7,2 miliar dolar AS pada
tahun lalu.
Selain TPT, produk buatan Indonesia
lainnya juga mampu bersaing di pasar internasional. Misalnya, produk mebel dan bola sepak
Indonesia yang cukup diminati masyarakat luar
negeri.
Sayangnya, ada sebagian produsen di dalam
negeri yang terpengaruh dengan sikap luar negeri
minded di masyarakat dengan menggunakan
nama-nama asing terhadap produk yang
dihasilkannya. Sikap ini tentu saja mengurangi
upaya meningkatkan rasa nasionalisme
masyarakat untuk mencintai produk dalam
negeri.
Terhadap kondisi di atas, Menperindag Rini
M. Sumarno Soewandi telah meminta industri
nasional untuk mengembangkan brand name asli
Indonesia guna meningkatkan nilai tambah
produksi dalam negeri.
“Brand name sangat penting untuk
menciptakan kecintaan dan kebanggaan terhadap penggunaan produksi dalam negeri,”
ujarnya.
Pemerintah, ungkap Menperindag, akan
terus membantu produk dalam negeri yang menggunakan merek-merek asli Indonesia agar dapat
dicintai dan dibanggakan oleh masyarakat.
Salah satu wujud dari upaya pemerintah itu
adalah digelarnya Pameran produksi Indonesia
(PPI) 2003 di Jakarta bulan Mei. “Pameran ini
diharapkan bisa menumbuhkembangkan merekmerek baru asli Indonesia sehingga produkproduk nasional bisa bersaing tidak hanya di pasar
lokal tapi juga di pasar ekspor,” kata Menperindag.
Mudah-mudahan dengan adanya berbagai
ajang pameran, di antaranya PPI 2003, masyarakat Indonesia terbuka matanya bahwa produk
dalam negeri juga memiliki kualitas yang bagus
p
mip
dan layak untuk digunakan. mi
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Tindakan Tegas Diterapkan Terhadap
Impor Pakaian Bekas
Pemerintah kini mulai mengambil tindakan tegas terhadap
pakaian bekas impor yang masuk ke
Indonesia secara ilegal dengan
menyita dan memusnahkan barang
haram tersebut dengan cara dibakar.
Penyitaan produk pakaian bekas
impor tersebut dilakukan aparat
berwenang karena kegiatan impor
produk pakaian bekas sampai kini
masih tetap dilarang pemerintah.
Bahkan ketentuan larangan impor
pakaian bekas tersebut sudah sejak
puluhan tahun lalu jauh sebelum
Menperindag Rini M. Sumarno
Soewandi menjabat sebagai
Menperindag RI.
Mengapa impor pakaian bekas
dilarang?. Jawabannya sederhana
saja. Sebab masuknya pakaian bekas
impor illegal ke pasar domestik
selama ini telah menimbulkan
dampak yang sangat buruk terhadap
perekonomian nasional secara

Pakaian bekas impor
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keseluruhan. Karena itu, pemerintah
bertekad untuk memberantas
praktek impor pakaian bekas illegal
tersebut sampai tuntas.
Demikian diungkapkan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Rini
M.Sumarno Soewandi kepada pers di
sela-sela acara pemusnahan 4.493 bal
pakaian bekas impor illegal dengan
cara dibakar di Pantai Dadap,
Tangerang (Banten) belum lama ini.
Acara pemusnahan pakaian bekas
impor tersebut disaksikan oleh
Kapolri Jenderal (Pol) Dai Bachtiar
dan jajaran pejabat Polda Metro Jaya,
pejabat Depperindag serta perwakilan dari Pengadilan Negeri (PN)
Jakarta Utara dan PN Tangerang.
“Penyelundupan memang
sangat kompleks dan telah menumbangkan pilar perekonomian kita,
terutama penyelundupan pakaian
bekas impor ini. Karena itu, pemerintah bersama jajaran aparat

keamanan telah bertekad untuk
memberantas praktek penyelundupan pakaian bekas impor dan
praktek penyelundupan lainnya
secara tuntas,” kata Rini.
Senada dengan pernyataan
Menperindag, Kapolri Jenderal (Pol)
Dai Bachtiar mengatakan aparat
kepolisian secara konsisten akan melaksanakan dan menegakkan ketentuan pemerintah yang menyangkut
larangan impor pakaian bekas
tersebut walaupun mendapatkan
tentangan dari sejumlah kalangan
yang selama ini memang bekerja di
bidang perdagangan pakaian bekas
impor.
“Walaupun ada tentangan dari
orang-orang yang bekerja di bidang
perdagangan pakaian bekas impor,
Polri tetap akan menegakkan aturan
mengenai larangan impor pakaian
bekas. Sebab impor pakaian bekas ini
dilarang sehingga praktek ini illegal
dan akan mengganggu penyerapan
tenaga kerja di dalam negeri,” tegas
Dai.
Menurut Rini, masuknya
pakaian bekas impor illegal sangat
merugikan kalangan produsen
pakaian di dalam negeri. “Sebab
seorang pedagang eceran pakaian
bekas impor illegal dalam satu hari
dapat menjual rata-rata 20 potong
sedangkan seorang penjahit pakaian
di dalam negeri rata-rata hanya dapat
menyelesaikan satu potong pakaian
setiap harinya.”
17

Kebi
jakan
Kebijakan

Menperindag bersama aparat terkait memusnahkan pakaian bekas impor ilegal

Ke-4.493 bal pakaian bekas
impor illegal tersebut dinyatakan
disita negara untuk kemudian
dimusnahkan oleh PN Jakarta Utara
dan PN Tangerang yang mengadili
kasus pakaian bekas impor illegal
yang dilakukan dua pelaku, yaitu
Budijono dan Irfan. Ke-4.493 bal
pakaian bekas impor illegal tersebut
berhasil ditangkap aparat Kepolisian
dari Polda Metro Jaya antara Oktober
2002 sampai 20 April 2003.
Sebelumnya Menperindag juga
telah memusnahkan 1.696 bal
pakaian bekas impor illegal senilai Rp
1,5 miliar di kawasan Marunda,
Cilincing, Jakarta Utara yang berhasil
ditangkap aparat Angkatan Laut dan
Polri dan telah divonis oleh Pengadilan untuk disita dan selanjutnya
dimusnahkan dengan cara dibakar.
Menurut Ketua Umum Asosiasi
Pertekstilan Indonesia (API) Benny
Soetrisno, setiap bal pakaian bekas
impor yang belum disortir rata-rata
dijual dengan harga Rp 500.000,
sedangkan pakaian bekas impor yang
sudah disortir bernilai Rp 1,2 juta/
bal. Dengan demikian, 4.493 bal
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pakaian bekas impor yang baru
dibakar aparat berwenang tersebut
nilainya diperkirakan mencapai
Rp 2 miliar.
Rini menegaskan upaya pemberantasan penyelundupan pakaian
bekas impor illegal yang dilakukan
jajaran pemerintah bersama aparat
keamanan selama ini semata-mata
hanya ditujukan untuk mengamankan perekonomian nasional
serta untuk mendorong penyerapan
tenaga kerja di dalam negeri.
Upaya pemberantasan praktek
penyelundupan pakaian bekas impor,
kata Rini, akan terus dilakukan
secara kontinyu. Sebab praktek penyelundupan pakaian bekas ini
dilakukan para penyelundup secara
besar-besaran di seluruh Indonesia.
“Saya mendapat laporan bahwa
aparat keamanan telah berhasil
menangkap 1.800 koli pakaian bekas
illegal di Karimun dan 9.000 koli lagi
ditangkap di Poso.”
Sementara itu, Ketua Umum
API Benny Soetrisno mengatakan
pemberantasan praktek impor
pakaian bekas dapat melindungi

pasar pakaian di dalam negeri serta
mendorong peningkatan kapitalisasi
pasar bagi produk pakaian produksi
dalam negeri.
“Bagi para pedagang yang
selama ini menjual pakaian bekas
impor, API akan memfasilitasi
pasokan pakaian produksi dalam
negeri dari perusahaan-perusahaan
produsen lokal di Majalaya, Pekalongan dan Jakarta sebagai pengganti
pakaian bekas impor yang dilarang.
Untuk tahap awal kami akan memasok secara konsinyasi, namun
untuk tahap berikutnya akan dilakukan secara beli putus,” kata Beni
seraya menambahkan perusahaannya
sendiri (PT APAC Inti Corpora)
telah menyiapkan 50.000 pieces
pakaian senilai Rp 300 juta untuk
dipasok kepada para pedagang
pakaian di Medan, Sumatera Utara.
Tidak ada Dispensasi
Departemen Perindustrian dan
Perdagangan menyatakan tidak akan
memberikan dispensasi apapun
dalam soal impor pakaian bekas
mengingat impor pakaian bekas
merupakan kegiatan ilegal yang
sudah dilarang sejak tahun 1982.
Dirjen Perdagangan Luar
Negeri Deperindag Sudar S.A.
mengatakan Deperindag tetap
konsisten dengan ketentuan pelarangan impor pakaian bekas yang
sudah ditetapkan sejak 18 Januari
1982 melalui Surat Keputusan
(SK)Menteri Perdagangan dan
Koperasi (Mendagkop) yang ketika
itu masih dijabat oleh Radius
Prawiro.
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Pemusnahan barang bekas impor ilegal

“Menperindag tetap konsisten
dengan ketentuan yang sudah ada
dan tidak akan memberikan dispensasi apapun dalam masalah
larangan impor pakaian bekas ini,
walaupun hanya untuk jangka waktu
sementara, baik untuk waktu enam
bulan, tiga bulan atau seminggu,
bahkan walaupun untuk volume
impor satu bal sekalipun. Sebab
Menperindag tidak mungkin melegalkan sesuatu yang tidak legal,”
tegas Sudar berkaitan dengan
gencarnya desakan pencabutan
larangan impor pakaian bekas
belakangan ini.
Menurut Sudar, Surat Keputusan
(SK) Menperindag No. 642 tahun
2002 yang selama ini dituduh
menjadi penyebab dilarangnya
pakian bekas, sebetulnya tidak
mengatur larangan impor pakaian
bekas dan sama sekali tidak ada
kaitannya dengan larangan impor
pakaian bekas mengingat larangan
impor pakaian bekas sudah diatur
dalam SK Mendagkop tahun 1982.
“Jadi, sebetulnya tidak ada kebijakan
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baru menyangkut pakaian bekas di
Deperindag.”
Adapun SK No. 642/2002, lanjut
Sudar, hanya mengatur tentang pencabutan izin impor gombal atau kain
perca (potongan kain untuk pengisi
jok mebel atau jok mobil) yang
semula diizinkan untuk diimpor.
Dengan SK 642 tersebut impor kain
perca tidak diperbolehkan lagi untuk
diimpor mengingat di dalam negeri
sendiri banyak tersedia gombal.
Larangan impor gombal sendiri tidak
menimbulkan protes dari para perajin
jok mobil dan mebel.
Kemungkinannya, tambah
Sudar, izin impor gombal yang berlaku selama ini sering disalahgunakan untuk mengimpor pakaian bekas
sehingga terkesan pemerintah selama
ini memperbolehkan impor pakaian
bekas yang sudah berlangsung
puluhan tahun tersebut.
Kebijakan larangan impor
pakaian bekas, menurut Sudar, juga
dilakukan di seluruh negara di dunia
termasuk di negara-negara anggota
ASEAN, bahkan di negara Afrika

yang penduduknya berpendapatan
rendah pun impor pakaian bekas
tetap dilarang.
Mengenai nasib pedagang pakaian bekas yang kini tidak mendapatkan pasokan pakaian bekas impor lagi
sehubungan dengan tindakan tegas
pemerintah dalam memberantas
praktek impor pakaian bekas ilegal,
Sudar mengatakan Deperindag
bekerjasama dengan produsen
garmen yang tergabung dalam
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
telah mengajak para eks pedagang
pakaian bekas untuk bekerjasama
memperdagangkan pakaian(dalam
keadaan baru) buatan dalam negeri.
“Sudah ada 30 perusahaan
anggota API yang sudah komit untuk
memasok barang kepada para eks
pedagang pakaian bekas di Sumatera
Utara (Sumut). Sebagian pedagang
sudah ada yang menerima sebagian
lagi belum, bahkan ada sebagian
lainnya yang menolak. Tapi barang
dari para produsen itu kini sudah ada
di pasar dengan harga yang cukup
terjangkau masyarakat,” tutur Sudar.
Untuk para eks pedagang
pakaian bekas di wilayah Jakarta yang
beberapa waktu lalu mengadakan
demonstrasi di Gedung Deperindag,
kata Sudar, Deperindag juga akan
segera menginventarisir mereka agar
dapat segera mendapatkan pasokan
pakaian dari dalam negeri dengan
harga yang bisa dinegosiasikan dan
sistem pembayarannya secara konsinyasi sehingga diharapkan mereka
p
mip
dapat segera berdagang kembali. mi
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Impor Gula Dijamin Tidak
Rugikan Petani Tebu
Menteri Perindustrian dan
Perdagangan (Menperindag)Rini
M.Sumarno Soewandi menjamin
petani tebu tidak akan dirugikan
dengan diterbitkannya izin impor
gula putih yang sampai saat ini telah
mencapai ratusan ribu ton. Jaminan
tersebut akan direalisasikan dalam
bentuk jaminan harga beli minimal
Rp 3.100/kg dari
kalangan Importir
Terdaftar (IT) gula,
yaitu PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) IX,
PTPN X, PTPN XI
dan PT Rajawali Nusantara Indonesia
(RNI) serta Badan
Urusan
Logistik
(Bulog).
“Para importir
terdaftar,
yaitu
PTPN IX, PTPN X,
PTPN XI dan PT
RNI serta Bulog sebagai lembaga buffer
stock gula di dalam negeri akan
membeli gula petani dengan harga
minimal Rp 3.100/kg pada saat
musim giling berlangsung antara awal
Juni sampai September 2003.
Ketentuan tersebut tercantum dalam
SK Menperindag No. 643/MPP/Kep/
9/2002 tentang Tata Niaga Impor
Gula. Selain itu, dalam setiap izin
impor yang dikeluarkan Deperindag
selalu dicantumkan bahwa Importir
Terdaftar dan Bulog berkewajiban
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putih sebanyak 50.000 ton lagi
menjelang musim giling tahun 2003
ini hingga total izin impor gula putih
yang diterbitkan Deperindag seluruhnya pada tahun 2003 ini mencapai 700.000 ton.
Dari rencana penerbitan izin
impor gula putih sebanyak 700.000
ton selama tahun 2003 tersebut,
tambah Rini, sampai
tanggal 28 April
2003 lalu Deperindag sudah menerbitkan izin impor
sebanyak 650.000
ton. “Dengan demikian, Deperindag
masih akan menerbitkan izin impor
gula putih sebanyak
50.000 ton lagi.”
Ke-650.000 ton izin
impor gula putih
yang sudah diterbitBongkar muat gula impor
kan selama ini
adalah 50.000 ton kepada PT
putih produksi petani dengan harga
Perkebunan Nusantara (PTPN) IX,
minimal Rp 3.100/kg,” tegas Rini.
100.000 ton kepada PTPN X,
Bahkan, tambah Rini, sekalipun
100.000 ton kepada PTPN XI,
sebagian gula putih impor tersebut
150.000 ton kepada PT Rajawali
masuk ke pasar domestik pada musim
Nusantara Indonesia (RNI) dan
giling tebu, petani tebu tetap tidak
250.000 ton kepada Badan Urusan
akan menjadi pihak yang dirugikan
Logistik (Bulog).
karena sudah ada jaminan harga beli
Rini kembali menegaskan,
dari IT dan Bulog.
walaupun
impor gula putih mencapai
Departemen Perindustrian dan
700.000 ton dimana sebagian akan
Perdagangan sendiri, kata Rini, masih
masuk ke pasar domestik hingga
akan menerbitkan izin impor gula
menjaga harga gula di tingkat konsumen maksimal Rp 4.000/kg. Jadi,
seberapa pun besarnya gula putih
impor yang diizinkan pemerintah
masuk ke pasar domestik tidak akan
mempengaruhi pendapatan petani
mengingat pemerintah melalui IT
dan Bulog telah menjamin harga gula
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Kunjungan Menperindag di gudang gula

pertengahan Mei 2003, petani tebu
lokal tetap tidak akan dirugikan.
Sebab pemerintah telah mewajibkan
importir terdaftar (PTPN IX, PTPN
X, PTPN XI, PT RNI)dan Bulog
untuk membeli gula produksi petani
minimal Rp 3.100/kg.
“Petani tidak perlu khawatir
(harga gula lokal akan anjlok selama
musim giling) karena PTPN IX,
PTPN X, PTPN XI, PT RNI dan
Bulog akan membeli gula mereka
dengan harga minimal Rp. 3.100/kg.
Jadi, biarpun ada kelebihan stok kita
tetap beri komitmen kepada petani
bahwa kita tetap akan beli dengan
harga minimal Rp 3.100/kg. Itu merupakan hal yang sudah pasti,” tegas
Rini.
Namun sebaliknya, tambah
Rini, selama musim giling tebu bukan
berarti stok gula di dalam negeri mencukupi mengingat musim giling memakan waktu dan membutuhkan
proses. “Jadi, selama musim giling
pun kita tetap harus menjaga stok.”
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Rini mengakui terjadinya
lonjakan harga gula putih di tanah
air hingga mencapai Rp 5.500/kg
sampai Rp 6.000/kg terjadi akibat
keterlambatan pendistribusian gula
impor yang masuk di luar musim
giling. Namun demikian Rini juga
mengakui tidak dapat menindak para
distributor dan pedagang gula yang
memperlambat distribusi gula dengan
tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.
“Selama ini tidak ada aturan
yang memberi sanksi terhadap distributor atau pedagang yang memungut
margin terlalu tinggi karena memang
tidak ada aturannya. Sebab selama
ini kita memang tidak memiliki
Undang-Undang (UU) Perdagangan.
Karena itu, kita perlu menyiapkan
draft UU Perdagangan untuk segera
diserahkan ke DPR,” kata Rini.
Mengenai batasan margin
maksimum, Rini mengaku telah
meminta Bulog, PTPN dan RNI
untuk menetapkan batas maksimum

margin perdagangan gula. “Saya
minta kepada Bulog, PTPN dan RNI
agar dalam setiap kontrak penjualan
gula kepada distributor/pedagang
ditetapkan margin maksimum
sebesar 15%.
Secara terpisah Kepala Bulog
Widjanarko Puspoyo menyatakan
batasan margin maksimum sebesar
15% yang disampaikan Menperindag
tersebut tidak berlaku kaku. Sebab
dalam penerapannya di lapangan
penetapan batasan margin maksimum dalam usaha perdagangan
gula akan ditetapkan secara fleksibel
disesuaikan dengan jarak transportasi
barang.
“Bulog sendiri menetapkan
kisaran margin maksimum tersebut
berada pada 10% di atas dan 10% di
atas angka 15%. Jadi, kisarannya akan berada pada angka antara
5% sampai 25% tergantung pada
jarak pendistribusian gula itu sendiri.
Semakin dekat jarak distribusinya
maka margin yang ditetapkan
semakin kecil dan sebaliknya
semakin jauh jarak distribusinya
maka margin yang ditetapkan
semakin tinggi,” tutur Widjanarko.
Dalam kesempatan itu
Widjanarko juga mengakui, Bulog
akan segera mencabut hak distribusi
para distributor/pedagang gula yang
selama ini mendistribusikan gula dari
Bulog apabila mereka terbukti memperlambat kegiatan distribusi gula.
Ketentuan tersebut merupakan
bagian dari kesepakatan atau
perjanjian kerjasama distribusi antara
Bulog dan distributor atau pedagang.
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Widjanarko juga mengakui
Bulog telah menunjuk Cargill International Inc. untuk memasok 50.000
ton gula putih kepada Bulog untuk
merealisasikan tambahan izin impor
100.000 ton yang izinnya sudah
diperolehnya dari Deperindag sejak
tanggal 17 April 2003 lalu. Selain itu,
Bulog juga telah mendapat tambahan
izin impor gula putih sebesar 50.000
ton pada tanggal 28 April 2003.
Dengan demikian tambahan izin
impor yang diberikan Deperindag
kepada Bulog mencapai 150.000 ton.
Dari jumlah itu kami telah
menandatangani kontrak pembelian
dengan Cargill International Inc. dan
Cargill sendiri sudah menyanggupi
untuk memasok 50.000 ton asal
Dubai dengan harga US$ 241,5/
metrik ton (CIF) dan angka icumsa
45. Ke-50.000 ton gula yang dipasok
Cargill tersebut akan sudah tiba di
pelabuhan Indonesia Mei 2003,” kata
Widjanarko
Bulog, kata Widjanarko, juga
telah menandatangani kontrak
pembelian gula putih dengan Wilmar
Trade & Co. sebesar 20.000 ton
dengan harga US$ 240/metrik ton
dan angka icumsa 150. Ke-20.000
ton gula putih yang dipasok Wilmar
tersebut seluruhnya akan tiba di
Jakarta sebelum tanggal 15 Mei.
Dengan ditandatanganinya
kontrak pembelian gula putih dengan
Cargill dan Wilmar tersebut, tambah
Widjanarko, maka Bulog sampai kini
masih memiliki 80.000 ton izin impor
gula putih yang belum ada kontrak
pembeliannya dengan pemasok.
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Stok gula di gudang

Sementara itu, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag,
Sudar S.A. mengakui Menperindag
melalui SK No. 307/MPP/IV/2003
yang ditandatangani tanggal 28 April
2003 lalu telah menerbitkan izin
impor gula putih tambahan kepada
Bulog sebesar 50.000 ton sehingga
menggenapkan izin impor gula putih
yang sudah dikantongi Bulog menjadi 250.000 ton. Izin impor tersebut
berlaku mulai 28 April 2003 sampai
30 Juni 2003.
Dibentuk Tim Monitoring Gula
Sementara itu, Menperindag
Rini M.Sumarno Soewandi belum
lama ini telah membentuk Tim
Pemantauan Pengadaan, Pendistribusian dan Perkembangan Harga
Gula sebagai upaya untuk mencegah
kelangkaan dan lonjakan harga gula
di pasar domestik.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri
Deperindag, Sudar S.A. mengatakan
pembentukan Tim Pemantau Gula
tersebut telah ditetapkan melalui
Surat Keputusan (SK) Menperindag
No.328/MPP/Kep/4/2003 tanggal 29
April 2003 tentang Pembentukan
Tim Pemantauan Pengadaan, Pendistribusian dan Perkembangan Harga
Gula.
“Tim Monitoring Gula ini
ditujukan untuk memonitor perkembangan masalah pergulaan di pasar
dalam negeri mulai dari kegiatan
pengadaannya dan distribusinya
sampai harga gula dari tingkat distributor hingga ke pengecer,” kata
Sudar.
Menurut Sudar, Tim Monitoring Gula tersebut diketuai oleh
empat Dirjen, yaitu Ketua I Dirjen
Perdagangan Dalam Negeri Deperindag, Ketua II Dirjen Bea dan Cukai,
Ketua III Dirjen Perdagangan Luar
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Negeri, dan Ketua IV Dirjen Industri

(PTPN) dan memantau posisi stok

Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
Gula yang dipantau Tim

gula yang dibeli dari petani yang

Monitoring Gula adalah gula kristal
putih (plantation white sugar) yang

atau gudang lainnya.

dapat dikonsumsi langsung tanpa
proses lebih lanjut yang termasuk

bertugas memantau distribusi dan

dalam pos tarif/HS. 1701.12.000,
1701.91.000 dan 1701.99.110.

distributor, grosir, pengecer (pasar)

Secara rinci tugas Tim
Monitoring Gula tersebut adalah

Menurut Sudar, pembentukan

memantau pelaksanaan impor gula
meliputi rencana dan realisasi impor
(jumlah dan waktu tiba di pelabuhan
bongkar) berdasarkan izin impor yang
dikeluarkan oleh Ditjen Perdagangan
Luar Negeri, stok impor yang

berada di gudang milik PTPN dan
Selain itu, Tim Monitoring juga
perkembangan harga gula di
dan pembelian gula di tingkat petani.
Tim Monitoring Gula tersebut tidak
terlepas dari pelaksanaan tata niaga
impor gula yang ditetapkan melalui
SK Menperindag No. 643/MPP/Kep/
9/2002 tanggal 23 September 2002
yang bertujuan untuk memperbaiki

disimpan di gudang yang dilaporkan
importir dan jumlah yang dibeli oleh

pendapatan petani tebu rakyat.

distributor.
Tim juga bertugas memantau

tersebut, kata Sudar, Menperindag

produksi gula dalam negeri yang
meliputi rencana dan realisasi

produksi petani minimal Rp 3.100/

produksi gula pada insutri gula

ditingkat eceran sebesar Rp 4.000/kg.

Melalui SK Menperindag No. 643
menetapkan harga terendah g u l a
kg dan harga jual gula ter-tinggi

Distribusi gula
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“Kalau harga gula ditetapkan
pemerintah maka seharusnya
pemerintah menyediakan dana
untuk menjaga harga gula tersebut.
Namun dalam hal ini pemerintah
tidak menyediakan dana dalam
APBN. Karena itu, pemerintah
memberikan kompensasi berupa izin
impor gula kepada pihak yang diharuskan membeli gula petani, yaitu
PTPN, PT RNI dan Bulog,” kata
Sudar seraya menambahkan pemberian izin impor tersebut tidak
tertutup kemungkinan dapat diberikan kepada perusahaan pabrik gula
lainnya yang minimal 75% bahan
bakunya bersumber dari tebu petani
rakyat.
Sejak dibentuknya tanggal 29
April 2003, kata Sudar, Tim
Monitoring tersebut sudah langsung
beroperasi untuk melakukan pemantauan masalah pergulaan setiap hari
di seluruh Indonesia. Berdasarkan
hasil pemanataun Tim tersebut harga
gula di seluruh Indonesia cenderung
terus mengalami penurunan dalam
beberapa waktu terakhir ini.
Harga gula di Surabaya kemarin, misalnya, turun dari Rp 5.200/kg
menjadi Rp 4.300/kg sampai
R p 4.600/kg, di Bandung turun dari
Rp 5.500/kg menjadi Rp 4.800/kg
sampai Rp 5.000/kg, di Jakarta turun
dari Rp 6.000/kg menjadi Rp 4.100/
kg sampai Rp 4.600/kg sedangkan di
Pontianak turun dari Rp 5.000/kg
menjadi Rp 3.500/kg sampai Rp
p
mip
3.800/kg. mi
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BRIK Dibentuk untuk Selamatkan Hutan
dan Industri Kehutanan
Kelestarian lingkungan hutan
Indonesia dalam beberapa dekade
terakhir telah mengalami kerusakan
yang sangat serius terutama akibat
maraknya praktek illegal logging dan
illegal trading di samping akibat tidak
tertibnya pengelolaan sumber daya
hutan yang dilakukan sejumlah
pemegang Hak Pengusahaan Hutan
(HPH).
Kerusakan lingkungan hutan
selama ini, baik hutan yang
berstatus hutan produksi
maupun hutan lindung yang
seharusnya tidak dieksploitasi,
telah menimbulkan keprihatinan pemerintah yang
sangat mendalam. Sebab
kerusakan lingkungan hutan
tersebut tidak hanya mengakibatkan rusaknya kelestarian
lingkungan hidup tetapi lebih
jauh juga telah menimbulkan
kerugian secara ekonomis bagi
bangsa dan negara.
Untuk mengatasi masalah
tersebut, pemerintah melalui
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M.Sumarno Soewandi
dan Menteri Kehutanan Muhammad
Prakosa pada tanggal 13 Desember
2003 membentuk Badan Revitalisasi
Industri Kehutanan (BRIK).
Pembentukan BRIK tersebut
diperkuat dengan ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama (SKB)
No. 803/MPP/Kep/12/2002 dan No.
10267/Kpts-II/2002 tentang Pembentukan Badan Revitalisasi Industri
Kehutanan oleh Menperindag Rini
M.Sumarno Soewandi dan Menhut
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Muhammad Prakosa di Jakarta, 13
Desember 2002 lalu.
Menperindag Rini M.Sumarno
Soewandi mengatakan penandatanganan SKB mengenai pembentukan BRIK tersebut dilakukan
dalam rangka mewujudkan kelestarian hutan sekaligus untuk menjaga
penyediaan bahan baku industri
kehutanan yang berkelanjutan serta
menjaga penyediaan lapangan kerja
dan kesempatan berusaha.

Pengawas, Dewan Pengurus dan
Bidang Produksi dan Bidang Pemasaran.
Dewan Pengurus diketuai
Martias dengan anggota terdiri dari
H.A. Bakri, Agus Sutanto, Osbert
Lyman dan Hadi Surya, sedangkan
Dewan Pengurus diketuai oleh
Suwarni, Wakil Ketua Yohanes
Hardian, Sekjen Soegeng Soekarto,
Wakil Sekjen Erpina Martias,
Bendahara Indradi Kusuma,
Wakil Bendahara I Sri Utomo
dan Bendahara II Andreas
Ananto.
Sementara itu, Bidang Produksi
diketuai oleh Nyoto Suhardjojo
dengan anggota Jimmi Purwonegoro, Setyawan Herliantosaputro, M. Djalal Kamal
dan Soebardjo, sedangkan
Bidang Pemasaran diketuai oleh
Handjaja dengan anggota
Rachmat Pudjiono, Irwan Aten,
Kayu hasil hutan
Jimmi Chandra dan Suresh
Kilam.
Menurut Menperindag, untuk
Pengurus BRIK bertugas memewujudkan tujuan tersebut dinyusun dan melaksanakan program
perlukan adanya kesamaan visi, misi
aksi dan menyusun mekanisme dan
dan aksi bersama antara para pelaku
prosedur kerja yang dituangkan
usaha industri sektor kehutanan
dalam Anggaran Dasar dan
dengan instansi pemerintah terkait,
Anggaran Rumah Tangga.
dalam hal ini Departemen PerinPengurus BRIK menyampaikan
dustrian dan Perdagangan serta
hasil tugasnya kepada Menperindag
Departemen Kehutanan.
dan Menhut untuk mendapatkan
Dalam SKB Menperindag dan
persetujuan dan pengesahan seMenhut tersebut disebutkan bahwa
lambat-lambatnya satu bulan sejak
BRIK bersifat nasional dan berkediterbitkannya SKB tersebut dan
dudukan di Jakarta dengan berangPengurus BRIK diharuskan menyegotakan para pelaku usaha industri
lenggarakan Musyawarah Nasional
kehutanan. Melalui SKB tersebut
(Munas)selambat-lambatnya dua
juga ditetapkan susunan pengurus
tahun sejak diterbitkannya SKB
BRIK yang terdiri dari Dewan
p
mip
tersebut. mi
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Eksportir Produk Kehutanan Harus
Miliki Pengakuan Sebagai ETPIK

Kayu Olahan

Departemen Perindustrian dan
Perdagangan (Deperindag) tetap
menolak untuk menerbitkan sertifikat Eksportir Terdaftar Produk
Industri Kehutanan (ETPIK) kepada
para pedagang/eksportir produk
industri kehutanan yang bukan produsen dan tidak memiliki fasilitas
produksi (industri) di bidang produk
kehutanan.
Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Pertambangan Deperindag, Ferry Yahya mengatakan Deperindag tetap tidak akan menerbitkan
ETPIK bagi para eksportir produk
kehutanan yang bukan produsen
walaupun mereka terus berusaha
mendapatkan sertifikat ETPIK
dengan berbagai cara. Dengan tidak
dimilikinya ETPIK maka mereka
tetap tidak akan dapat melakukan
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kegiatan ekspor atas produk-produk
hasil industri kehutanan.
“Walaupun mereka (para
eksportir yang bukan produsen
produk kehutanan) terus mendesak
karena tidak dapat mengekspor
barangnya, kami tetap tidak akan
menerbitkan sertifikat ETPIK nya.
Sebab mereka itu hanya sebagai
pedagang dan bukan merupakan
produsen yang bergerak di industri
kehutanan,” kata Ferry kepada
Media Indag di Jakarta belum lama
ini.
Sejumlah eksportir produk
kehutanan termasuk eksportir
produk furniture (mebel) dari kayu
dan rotan, kayu lapis dan produk
kehutanan lainnya mengeluhkan
sikap pemerintah yang tetap tidak
memberikan izin ekspor kepada

mereka sehingga ratusan kontainer
produk mereka tidak dapat diekspor
ke mancanegara.
“Kami mengetahui yang
mendesak selama ini hanyalah para
pedagang dan eksportir yang bukan
produsen dan mereka tidak mempunyai industri pengolahan hasil
hutan. Karena itu, sesuai dengan
kebijaksanaan tentang ketentuan
ekspor produk industri kehutanan,
maka kami di Deperindag tetap tidak
memberikan sertifikat ETPIK kepada
mereka,” tegas Ferry seraya menambahkan Deperindag akan menerbitkan pengakuan ETPIK kepada pengusaha sepanjang mereka mentaati
ketentuan yang berlaku.
Menurut Ferry, selama ini para
pedagang dan eksportir non
produsen tersebut menikmati keuntungan yang sangat besar dari
kegiatan ekspor produk industri
kehutanan tanpa memperhatikan
kelestarian hutan, termasuk juga
mengekspor hasil hutan yang
dihasilkan melalui kegiatan illegal
logging dan penyelundupan. “Dengan
kebijaksanaan baru yang tujuannya
untuk menjaga kelestarian hutan
sekaligus memberantas illegal logging
dan penyelundupan, mereka jelas
akan merasa terganggu.”
Mengenai produk industri
kehutanan untuk ekspor yang
tertahan di sejumlah pelabuhan,
Ferry mengatakan sebagian produk
kehutanan tersebut kini sudah dapat
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diekspor setelah pengusahanya
memperoleh ETPIK, tetapi sebagian
produk kehutanan lainnya tetap
tidak dapat diekspor karena eksportirnya tidak memiliki fasilitas
produksi (non produsen).
“Untuk masalah yang satu ini
kami di Deperindag tetap tidak dapat
melakukan kompromi dengan para
eksportir non produsen dan kami
tidak akan dapat mentolelir setiap
pelanggaran yang dilakukan mengingat hutan kita selama ini sudah
banyak yang rusak berat,” tegas Ferry.
Deperindag, kata Ferry, sampai
kini telah menerbitkan sekitar 2.300
ETPIK kepada para pengusaha yang
betul-betul menjadi eksportir produsen produk industri kehutanan
dari seluruh Indonesia. Penerbitan
ETPIK tersebut dilakukan Deperindag setelah mendapatkan rekomendasi dari Badan Revitalisasi
Industri Kehutanan (BRIK).
Berdasarkan Surat Keputusan
(SK) Menperindag No. 32/MPP/Kep/
1/2003 tanggal 22 Januari 2003
tentang Ketentuan Ekspor Produk
26

Industri Kehutanan disebutkan
bahwa ekspor produk industri
kehutanan hanya dapat dilakukan
oleh perusahaan industri kehutanan
yang telah diakui sebagai Eksportir
Terdaftar Produk Industri Kehutanan
(ETPIK) oleh Menteri Perindustrian
dan Perdagangan dalam hal ini
Dirjen Perdagangan Luar Negeri
Deperindag.
Perusahaan industri yang dapat
diakui sebagai ETPIK adalah perusahaan industri kehutanan yang
telah memiliki Izin Usaha Industri
(IUI) yang diterbitkan berdasarkan
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan persyaratan-persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam keputusan
tersebut.
Sementara itu, berdasarkan
Surat Keputusan Dirjen Perdagangan
Luar Negeri Depperindag No. 04/
DAGLU/KP/1/2003 tanggal 31
Januari 2003 tentang petunjuk
pelaksanaan SK Menperindag No.
32/MPP/Kep/1/2003 disebutkan
bahwa perusahaan industri kehu-

tanan yang berhak melakukan kegiatan ekspor produk industri kehutanan adalah eksportir produsen yang
telah memiliki IUI. Dalam hal
eksportir produsen tersebut merupakan usaha industri kecil, maka
Tanda Daftar Industri (TDI) dapat
digunakan sebagai pengganti IUI.
Dalam Surat Keputusan (SK)
Dirjen PLN Deperindag yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
tata niaga ekspor produk industri
kehutanan yang ditetapkan melalui
Keputusan Menperindag No. 32/
MPP/Kep/1/2003 tentang Ketentuan
Ekspor Produk Industri Kehutanan
disebutkan untuk diakui sebagai
ETPIK, eksportir produsen yang
memiliki izin usaha industri dapat
mengajukan permohonan kepada
Dirjen PLN Deperindag (setelah
terlebih dahulu melengkapi semua
persyaratan yang telah ditetapkan)
dengan melampirkan rekomendasi
dari Badan Revitalisasi Industri
Kehutanan (BRIK).
Pengajuan permohonan ETPIK
dilakukan melalui Direktur Ekspor
Produk Pertanian dan Pertambangan
(untuk kayu gergajian, kayu olahan,
panel kayu, mebel dari kayu dan
rotan serta produk industri berbahan
baku rotan) dan melalui Direktur
Ekspor Produk Industri (untuk pulp
dan kertas dari bahan baku kayu).
Khusus untuk eksportir produsen dari kalangan usaha industri
kecil, maka Tanda Daftar Industri
(TDI) dapat digunakan sebagai
pengganti Izin Usaha Industri (IUI).
Permohonan yang telah memenuhi semua persyaratan segera
diproses pengakuannya sebagai
ETPIK. Proses administrasi penetapan sebagai ETPIK diselesaikan
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selambat-lambatnya enam hari kerja
setelah semua persyaratan dipenuhi
oleh pemohon.
Perusahaan yang telah mendapatkan ETPIK akan diverifikasi
untuk mengetahui keabsahan dokumen yang dipersyaratkan dan keberadaan perusahaan yang bersangkutan
apakah masih dalam keadaan aktif
berproduksi sesuai dengan izin yang
dimiliki.
Kegiatan verifikasi tersebut
dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk
dari Ditjen PLN Deperindag, Ditjen
Industri Kimia, Agro dan Hasil
Hutan Deperindag, DItjen Bina
Produksi Kehutanan, Dinas Propinsi/
Kabupaten yang membidangi industri dan perdagangan dan atau kehutanan, BRIK dan apabila diperlukan bersama lembaga/institusi
independen yang ditunjuk.
Pengakuan sebagai ETPIK
gugur apabila hasil verifikasi menunjukkan perusahaan yang bersangkutan tidak berproduksi selama 12
bulan berturut-turut atau tidak
menggunakan peralatan produksi
sesuai dengan produk yang akan
diekspor.
Perusahaan yang selama ini
telah diakui sebagai Eksportir
Terdaftar Kayu Lapis (ETKL) dengan
status produsen dapat memperbaharui menjadi ETPIK dengan
mengajukan permohonan kepada
Dirjen PLN dengan melampirkan asli
atau salinan pengakuan sebagai
ETKL dan rekomendasi dari BRIK.
Pengakuan sebagai ETKL akan gugur
dengan sendirinya setelah tanggal 28
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Februari 2003 apabila perusahaan
yang bersangkutan tidak memperbaharui pengakuannya menjadi
ETPIK.
Wajib Miliki PKAPT
Bersamaan dengan berlakunya
SK mengenai Ketentuan Ekspor
Produk Industri Kehutanan Menperindag juga mewajibkan para pedagang perorangan atau badan usaha
yang akan melakukan perdagangan
kayu antar pulau untuk memperoleh
pengakuan sebagai Pedagang Kayu
Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Ketentuan tersebut tertuang dalam
Surat Keputusan (SK) Menteri
Perindustrian dan Perdagangan
(Menperindag)No. 68/MPP/Kep/2/
2003 tentang Perdagangan Kayu
Antar Pulau tanggal 11 Februari
2003 yang mulai berlaku sejak
tanggal 1 Maret 2003.
Penerbitan SK perdagangan
kayu antar pulau tersebut merupakan
tindak lanjut dari pelaksanaan Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menperindag dan Menteri Kehutanan
(Menhut) awal tahun ini tentang
Pengawasan Pengangkutan Kayu
Melalui Pelabuhan.
Dalam SK tersebut disebutkan
bahwa kewenangan Menperindag
untuk memberikan pengakuan
sebagai PKAPT dilaksanakan oleh
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri
(PDN). Untuk memperoleh pengakuan sebagai PKAPT, pedagang
kayu antar pulau harus mendaftarkan
diri ke Ditjen PDN melalui Direktorat Bina Pasar dan Distribusi.

Pemohon pendaftaran PKAPT
antara lain harus melampirkan
fotokopi surat izin usaha dari instansi
berwenang, fotokopi Tanda Daftar
Perusahaan (TDP), fotokopi Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta
fotokopi surat pengesahan pendirian
perusahaan dari Departemen Kehakiman dan HAM untuk badan usaha
berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
Pemohon juga harus mendapatkan rekomendasi dari bupati/
walikota c.q kepala dinas yang membidangi perdagangan. Dirjen PDN
akan menerbitkan atau menolak
permohonan PKAPT paling lambat
lima hari kerja terhitung sejak tanggal
diterimanya permohonan. Dalam hal
terjadinya penolakan permohonan
PKAPT, Dirjen PDN akan memberitahu pemohon secara tertulis
dengan mengemukakan alasan
penolakannya.
Nomor identitas PKAPT wajib
dicantumkan dalam setiap dokumen
yang diwajibkan untuk pencantuman
berdasarkan ketentuan peraturan
yang berlaku. Pengakuan perorangan atau badan usaha sebagai
PKAPT berlaku selama lima tahun
dan dapat diperpanjang dengan tidak
merubah nomor identitas PKAPT.
Pemegang PKAPT wajib melaporkan realisasi pengangkutan kayu
antar pulau setiap bulan kepada
Dirjen PDN cq, Direktur Bina Pasar
dan Distribusi dengan tembusan
kepada bupati/walikota cq. kepala
dinas yang membidangi perdagangan.
Apabila PKAPT tidak melakukan kewajiban pelaporan, akan diberi
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peringatan tertulis sebanyak tiga kali
berturut-turut dengan tenggang
waktu paling lama satu bulan.
Pengakuan sebagai P KA P T
dibekukan setelah mendapatkan
peringatan tertulis sebanyak tiga kali,
atau sedang diperiksa di pengadilan
karena didakwa melakukan pelanggaran perdagangan kayu antar pulau.
Peringatan tertulis, pembekuan dan
pemberlakuan kembali serta pencabutan pengakuan sebagai PKAPT
dilakukan Dirjen PDN Deperindag.
Masih Terbuka Luas
Peluang ekspor produk industri
kayu, khususnya furniture (mebel)
dan komponennya dari Indonesia ke
mancanegara hingga kini masih
sangat terbuka luas di pasar dunia
mengingat selama ini masih banyak
pasar produk furniture di mancanegara yang belum digarap secara
optimal oleh para pengusaha
Indonesia.
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Menurut Rini, berdasarkan data
International Trade Centre (ITC)
impor produk furniture dunia pada
tahun 1998 tercatat sebesar US$ 50,1
miliar, sedangkan ekspor komoditas
tersebut dari Indonesia hanya mencapai US$ 484 juta.
“Dengan angka ekspor seperti
itu maka share (pangsa)Indonesia terhadap ekspor dunia masih
sangat rendah, yaitu hanya 1%. Hal
ini menunjukkan bahwa peluang
pasar produk furniture Indonesia
relatif masih sangat terbuka luas di
pasar dunia. Kondisi tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang
untuk lebih mengembangkan industri pengolahan kayu,” kata Rini.
Namun demikian Rini mengakui ekspor produk furniture memperlihatkan kecenderungan yang
terus meningkat dalam beberapa
tahun terakhir. Pada tahun 2001,
ekspor produk furniture dan komponennya mencapai US$ 1,54 miliar
dan pada periode Januari-September
2002 mencapai US$ 1,27 miliar.

Rini menegaskan ekspor produk
industri pengolahan kayu Indonesia
sangat potensial untuk dikembangkan di dalam negeri sebagai salah satu
sumber devisa bagi negara. Hal itu
terjadi karena selama ini kontribusi
industri tersebut terhadap perekonomian cukup besar disamping tersedianya sumber bahan baku yang
cukup melimpah di dalam negeri.
Pada tahun 2000 ekspor produk
industri pengolahan kayu (termasuk
pulp dan kertas) dari Indonesia
mencapai US$ 8,03 miliar. Pada
tahun 2001 ekspornya sedikit
menurun menjadi US$ 7,24 miliar
dan pada tahun 2002 (JanuariSeptember) mencapai US$ 4,97
miliar.
Untuk mendorong kebangkitan
industri pengolahan kayu pasca krisis
ekonomi, kata Rini, pemerintah
bersama kalangan dunia usaha
telah membentuk Badan Revitalisasi
Industri Kehutanan (BRIK) sebagai
partner pemerintah dalam mewujudkan program revitalisasi industri
kehutanan.
Rini juga mengakui bahwa
selama ini masih terdapat beberapa
kendala yang dihadapi industri pengolahan kayu di dalam negeri. Kendala
tersebut antara lain adalah situasi keamanan yang masih belum mantap,
adanya dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah berupa
perda-perda dan pungutan baru,
masih maraknya illegal trade bahan
baku kayu dan masih sering terjadinya permasalahan perburuhan
yang berdampak pada terganggunya
p
mip
kegiatan produksi. mi
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Deperindag dan Depkeu Jalin
Kerjasama Administrasi Importir
Departemen Perindustrian dan
Perdagangan (Deperindag) menjalin
kerjasama dengan Departemen
Keuangan (Depkeu) untuk menertibkan kegiatan administrasi importir
dan koordinasi dalam inventarisasi,
evaluasi dan penyelesaian masalah
yang terkait dengan pelaksanaan
tugas masing-masing departemen.
Kerjasama antara Deperindag
dan Depkeu tersebut tertuang dalam
Surat Keputusan Bersama (SKB)
tentang Tertib Administrasi Importir
dan Nota Kesepakatan tentang
koordinasi dalam hal inventarisasi,
evaluasi dan penyelesaian masalah
yang terkait dengan pelaksanaan
tugas masing-masing yang ditandatangani Menkeu Boediono dan
Menperindag Rini M.Sumarno

Soewandi di Gedung Depkeu Jakarta,
30 Desember 2002 lalu.
Penandatanganan SKB dan
Nota Kesepakatan oleh Menperindag
dan Menkeu tersebut diikuti dengan
penandatanganan Nota Kesepakatan
bersama tentang koordinasi dalam
hal inventarisasi, evaluasi dan penyelesaian masalah yang terkait dengan
pelaksanaan tugas masing-masing
oleh sejumlah Direktur Jenderal
(Dirjen) di lingkungan Deperindag
dan Depkeu, yaitu Dirjen Pajak
Depkeu, Dirjen Bea dan Cukai
Depkeu, Dirjen Industri Logam,
Mesin, Elektronika dan Aneka
(ILMEA) Deperindag, Dirjen Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
(IKAH) Deperindag, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Deperindag

Menperindag-MenKeu seusai penandatanganan SKB
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dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri
Deperindag.
Seusai penandatanganan SKB
dan Nota Kesepakatan tersebut
Menkeu Boediono mengatakan kerjasama Depkeu dan Deperindag
tersebut ditujukan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya
bagi para pelaku ekonomi dan kalangan dunia usaha di dalam negeri
guna mendorong kebangkitan ekonomi nasional.
Sementara itu, Menperindag
Rini M.Sumarno Soewandi menambahkan tujuan utama dari kerjasama
tersebut adalah untuk memberikan
pelayanan yang optimal, transparan
dan efisien kepada kalangan pelaku
dunia usaha agar sektor riil di dalam
negeri memiliki daya saing yang lebih
tinggi dalam menghadapi persaingan
usaha yang lebih ketat, baik di dalam
negeri maupun di pasar internasional.
Dalam SKB tersebut disebutkan Tertib Administrasi Importir dilakukan secara bersama oleh Depkeu
dan Deperindag terhadap perusahaan/pengusaha pemilik Angka Pengenal Importir (API) yang melakukan kegiatan impor. Depkeu melakukan tertib administrasi melalui kegiatan registrasi perusahaan/pengusaha pemilik API dalam rangka pemenuhan persyaratan di bidang
impor dan kepabeanan.
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Penandatanganan MoU, Depkeu dan Deperindag

Registrasi importir tersebut
mulai berlaku efektif pada 1 April
2003 yang meliputi kejelasan dan
kebenaran alamat, identitas pengurus
dan penanggung jawab sesuai dengan
API dan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), kejelasan dan kebenaran
jenis usaha, serta kepastian mportir
menyelenggarakan pembukuan yang
auditable.
Depkeu akan menyampaikan
hasil registrasi importir kepada
Deperindag untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi apabila dalam
registrasiimportir tersebut terdapat
penyimpangan tertib administrasi
importir yang berkaitan dengan
kewenangan Deperindag.
Deperindag sendiri melakukan
tertib administrasi melalui kegiatan
verifikasi dan evaluasi atas laporan
hasil registrasi importir yang dilakukan Depkeu dan melakukan tindak
lanjut sesuai dengan kewenangannya. Hasil tindak lanjut oleh Deperindag disampaikan kepada Depkeu
untuk dilakukan tindakan lebih
lanjut.
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Ketentuan teknis dan tata cara
pelaksanaan tertib administrasi importir diatur lebih lanjut oleh Dirjen
Bea dan Cukai Depkeu dan atau
Dirjen Pajak Depkeu dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag.
Dengan ditandatanganinya
SKB tersebut maka semua ketentuan
yang diatur dalam keputusan Menkeu
dan Menperindag sebelumnya yang
bertentangan dengan SKB tersebut
dinyatakan tidak berlaku.
Nota Kesepakatan antara
Menkeu dan Menperindag menyepakati kerjasama antar kedua departemen untuk melakukan koordinasi
yang lebih intensif dalam hal inventarisasi dan evaluasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan tugas masing-masing unit yang
terkait erat satu sama lain.
Para Dirjen dari kedua departemen secara bersama-sama dapat
membentuk Tim Koordinasi yang
bertugas melakukan inventarisasi,
evaluasi dan penyelesaian masalahmasalah yang mengganggu atau

diperkirakan mengganggu kelangsungan atau kelancaran pelaksanaan
tugas masing-masing unit terkait.
Sementara itu, para Dirjen yang
terlibat dalam penandatanganan
nota kesepakatan antara Dirjen
Depkeu dan Deperindag sepakat
untuk bekerjasama dalam melakukan inventarisasi dan evaluasi masalah perpajakan, kepabeanan dan
cukai yang timbul dalam industri
logam, mesin, elektronika dan aneka,
industri kimia, agro dan hasil hutan,
perdagangan dalam negeri dan
perdagangan luar negeri.
Terancam Sanksi Tidak Boleh
Impor
Kalangan importir nasional
diancam dengan sanksi tidak boleh
melakukan kegiatan impor apabila
setelah tanggal 1 April 2003 importir
yang bersangkutan tetap tidak mengajukan permohonan Registrasi Importir kepada Ditjen Bea dan Cukai
(DJBC) Departemen Keuangan.
Pengenaan sanksi tersebut
dimungkinkan dengan keluarnya
Keputusan Bersama Dirjen Bea dan
Cukai Depkeu dan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag
mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tertib Administrasi Importir
pada 17 Januari 2003 lalu yang
merupakan tindak lanjut dari SKB
Menkeu dan Menperindag tentang
Tertib Administrasi Importir yang
telah ditandatangani pada bulan
Desember 2002 lalu.
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“Importir yang tidak melakukan
Registrasi Importir setelah tanggal 1
April 2003 dapat dilayani pemenuhan kewajiban kepabeanannya
sebanyak-banyaknya hanya satu kali
pengimporan. Untuk selanjutnya
importir wajib mengajukan permohonan registrasi importir kepada
DJBC secara elektronis melalui situs
resmi DJBC. Kalau importir masih
tetap juga tidak mengajukan registrasi maka importir tersebut tidak
akan diperbolehkan melakukan
impor dan semua dokumen impornya
akan ditolak oleh DJBC,” kata Ketua
Umum Badan Pengurus Pusat (BPP)
Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonnesia (GINSI) Amirudin
Saud.
Karena itu, menurut Amirudin,
BPP GINSI menghimbau seluruh
perusahaan importir anggotanya
untuk segera mematuhi SKB tentang
registrasi importir tersebut dengan
mengajukan permohonan pendaftaran kepada DJBC.
Dibekukan
Sementara itu Angka Pengenal
Importir (API) dari 1.566 importir
kini terancam dibekukan pemerintah
menyusul terungkapnya kasus importir fiktif yang melibatkan ke 1.566
importir tersebut oleh Deperindag
belum lama ini.
Menperindag Rini M. Sumarno
Soewandi mengatakan belum lama
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ini Deperindag melalui kerjasama
dengan perusahaan surveyor independen telah melakukan verifikasi
terhadap 7.126 importir pemegang
API dalam rangka melakukan tertib
administrasi importir.
“Dari 7.126 importir pemegang
API yang sudah diverifikasi Deperindag bersama perusahaan surveyor
independen tersebut ternyata terdapat 1.566 importir yang tidak
mempunyai alamat. Terhadap para
importir nakal tersebut saya sudah
meminta kepada para kepala dinas di
daerah untuk segera membekukan
API-nya,” kata Rini.
Menanggapi masalah tersebut
Amirudin mengatakan kegiatan
impor pada tahun 2003 diperkirakan
akan mengalami penurunan hingga
50% menyusul banyaknya importir
yang belum melakukan registrasi
importir ke Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai (DJBC).
Menurut Amirudin, hingga
tanggal 27 Maret 2003 lalu baru terdapat 3.000 importir yang sudah
mendapatkan sertifikat registrasi dari
DJBC dari 8.000 importir yang ada
dewasa ini. Mulai 1 April 2003 ketentuan registrasi importir akan berlaku
secara wajib bagi para importir.
Dengan demikian sekitar 5.000 importir yang belum sempat melakukan
registrasi importir ke DJBC akan
terancam tidak bisa melakukan
kegiatan impor.
“Dengan hanya 3.000 importir
yang sudah melakukan registrasi

maka nilai impor pada tahun 2003
diperkirakan akan merosot 50% dari
nilai impor pada tahun 2002 yang
mencapai US$ 33 miliar menjadi
tinggal US$ 16,5 miliar,” kata
Amirudin.
Penurunan nilai impor tersebut,
kata Amirudin, akan membawa
konsekuensi berat bagi industri di
dalam negeri mengingat 70% dari
total impor selama ini merupakan
impor bahan baku yang sangat
dibutuhkan oleh industri di dalam
negeri. “Apabila registrasi importir ini
belum terpenuhi maka distribusi
bahan baku tersebut untuk industri
akan terganggu sehingga kegiatan
produksi barang untuk tujuan ekspor
pun akan terganggu.”
Berkaitan

dengan

masih

banyaknya importir yang belum
melakukan registrasi, Amirudin
meminta pemerintah (Depkeu dan
Deperindag c.q. Ditjen Perdagangan
Luar Negeri dan Ditjen Bea dan
Cukai) memperpanjang masa transisi
pemberlakuan ketentuan registrasi
importir selama tiga bulan sampai
akhir Juni 2003.
Menurut Amirudin, masih
banyaknya importir yang belum
sempat melakukan registrasi importir
tersebut disebabkan oleh kurangnya
sosialisasi registrasi importir dan
Ditjen Bea dan Cukai selama ini
hanya melakukan penyuluhan
terbatas pada importir.

mi
p
mip
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Pemerintah Hapuskan Tata Niaga
Impor Pupuk

Pupuk siap kirim

Setelah sekian lama dipertahankan, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghapuskan tata
niaga impor pupuk yang semula
hanya importir produsen pupuk yang
diperbolehkan melakukan impor
pupuk bersubsidi (khususnya urea
dan NPK yang kegiatan produksinya
di dalam negeri mendapat subsidi
dari pemerintah) kini seluruh impor
pupuk diperbolehkan bagi siapapun
termasuk importir umum maupun
importir produsen.
Kebijaksanaan baru tersebut
tidak ayal lagi disambut baik kalangan importir dan pedagang pupuk di
dalam negeri yang selama ini tidak
dapat mengimpor pupuk yang produksinya disubsidi pemerintah (yaitu
urea dan NPK), kendati selama ini
mereka masih tetap dapat mengimpor jenis pupuk lainnya seperti SP36, ZA, KCl dll.
Menurut Dirjen Perdagangan
Luar Negeri Deperindag Sudar S.A.,
kebijaksanaan baru mengenai
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penghapusan tata
niaga impor pupuk
tersebut telah ditetapkan melalui
Surat Keputusan
(SK) Menperindag
No. 306/MPP/Kep/
4/2003 tanggal 17
April 2003 tentang
Perubahan Atas
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan

No. 70/MPP/Kep/2/2003 Tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
“Sebelum dikeluarkannya SK
No. 306 ini kegiatan impor pupuk
bersubsidi hanya diperbolehkan bagi
produsen pupuk yang dikenal dengan
istilah sebagai importir produsen,
dengan keluarnya SK No. 306 ini
impor pupuk dapat dilakukan oleh
importir manapun yang telah melakukan registrasi (pendaftaran) di
Deperindag dan dikenal dengan
istilah importir terdaftar (IT),” kata
Sudar.
Perusahaan berstatus importir
produsen pupuk yang selama ini
mendapatkan izin impor pupuk bersubsidi adalah perusahaan-perusahaan yang memroduksi pupuk urea,
SP-36, ZA dan NPK di dalam negeri,
yaitu PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk
Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur
Tbk., PT Pupuk Iskandar Muda dan
PT Petrokimia Gresik.

Dalam SK Menperindag No.
306 tersebut disebutkan bahwa
pupuk bersubsidi adalah pupuk yang
pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk
kebutuhan petani yang dilaksanakan
atas dasar program pemerintah, sedangkan pupuk nonsubsidi adalah
pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program pemerintah
dan tidak mendapat subsidi.
Sementara itu, yang dimaksud
Importir Terdaftar Pupuk (IT Pupuk)
adalah importir pemilik Angka Pengenal Importir (API) yang telah terdaftar dan mendapat penun-jukkan
sebagai IT Pupuk dari Dirjen Perdagangan Luar Negeri.
Menurut Sudar, tujuan dari
penghapusan tata niaga impor pupuk
bersubsidi tersebut adalah untuk
menghilangkan praktek monopoli
impor pupuk bersubsidi oleh produsen importir yang memang mendapatkan hak monopoli impor melalui kebijaksanaan sebelumnya.
“Dengan kebijaksanaan baru ini
siapapun boleh mengimpor pupuk tetapi mereka harus terdaftar di Deperindag. Istilah terdaftar ini bukan
perizinan melainkan hanya sebagai
registrasi saja untuk menghindari penyalahgunaan kebijaksanaan ini atau
hal-hal lain yang tidak diinginkan
seperti pemalsuan pupuk dan lainlain. Dengan dilakukannya registrasi
importir pupuk maka pemerintah
akan lebih mudah melacak praktek
pemalsuan pupuk tersebut. Jadi,
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registrasi ini bertujuan untuk
melindungi petani juga,” tutur Sudar.
Menurut Sudar, IT Pupuk dapat
melakukan impor pupuk dimana
pada setiap pelaksanaan importasinya
tidak memerlukan persetujuan impor
lagi. Impor pupuk dalam merek tertentu yang mendapat penunjukkan
keagenan dari produsen pupuk luar
negeri hanya dapat dilaksanakan oleh
Agen Tunggal Pupuk sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri
Perdagangan Nomor 66/Kp/III/73.
Untuk mendapatkan penunjukkan sebagai IT Pupuk importir
harus mengajukan permohonan tertulis kepada Dirjen Perdagangan Luar
Negeri dan harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu memiliki Izin
Usaha, API, TDP, NPWP, rekomendasi dari Dirjen IKAH Deperindag
serta memiliki pengalaman sebagai
importir pupuk paling sedikit selama
dua tahun terakhir.
Penunjukkan IT Pupuk berlaku
selama satu tahun dan pemegang IT
Pupuk wajib menyampaikan laporan
secara tertulis. IT Pupuk dapat dibekukan oleh Dirjen Perdagangan Luar
Negeri apabila pemegang IT Pupuk
tidak menyampaikan laporan tertulis
sebanyak dua kali berturut-turut.
Importir Pupuk Wajib Menjadi IT
Pupuk
Sementara itu, Deperindag
mengharuskan seluruh importir
pupuk di dalam negeri untuk memiliki status sebagai Importir Terdaftar
(IT) Pupuk jika ingin melakukan
impor komoditas tersebut.
Direktur Impor Deperindag
Aang Kanaan Adikusumah menga-
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takan berdasarkan SK Menperindag
No. 306/MPP/Kep/4/2003, impor
semua jenis pupuk hanya dapat
dilakukan perusahaan yang berstatus
IT Pupuk. “Siapa pun termasuk
produsen pupuk dalam negeri, jika
mau mengimpor pupuk wajib memperoleh status penunjukkan sebagai
IT Pupuk, sedangkan importasinya
tidak diperlukan izin impor.
Menurut Aang, pupuk impor
merupakan komoditas yang produksinya tidak disubsidi pemerintah
Indonesia, karena itu importasinya
tidak perlu diatur lagi baik jumlah
dan jenisnya maupun pengimpornya.
“Semua boleh impor asal berstatus IT
Pupuk.”
Kewajiban untuk menjadi IT
Pupuk, kata Aang, semata-mata
untuk kepentingan administratif
pendataan dan penelusuran terhadap
sumber pasokan jika terjadi peredaran pupuk palsu dan praktik curang lain yang merugikan petani.
Untuk itu, seluruh IT Pupuk berkewajiban menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksananaan impor
dan realisasi distribusi pupuk tiap
bulan, meskipun tidak ada importasi.
“Jika kewajiban laporan tidak diindahkan selama dua kali berturutturut maka status IT pupuk akan dibekukan.”
Dia menegaskan dengan diterbitkannya SK revisi tersebut kini
Deperindag hanya fokus pada pengaturan pupuk bersubsidi yang pengadaan dan penyalurannya mendapat
subsidi pemerintah untuk kebutuhan
petani yang dilaksanakan atas dasar
program pemerintah.
SK Menperindag yang diterbitkan tanggal 17 April itu meru-

pakan revisi atas SK No. 70/MPP/
Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk
Sektor Pertanian tertanggal 11
Februari 2003. Dalam kebijakan
sebelumnya (SK No.70/2003) ditetapkan bahwa impor pupuk bersubsidi hanya dapat dilakukan oleh
Produsen Importir (PI) sedangkan
pupuk non subsidi dapat dilakukan
oleh Importir Pupuk Terdaftar (IPT).
Namun, SK itu sama sekali
tidak menetapkan dan mengatur
tentang persyaratan untuk memperoleh status sebagai PI maupun
IPT. Regulasi itu hanya menyatakan
bahwa penunjukan PI dan IPT
ditetapkan oleh Dirjen Perdagangan
Luar Negeri (Daglu) Deperindag
berdasarkan rekomendasi dari Dirjen
Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan
(IKAH). Mekanisme dan prosedur
yang sama juga digunakan dalam
menetapkan jumlah dan alokasi
pupuk impor, karena itu berdasarkan
SK 70/2003 importasi pupuk harus
memperoleh izin impor terlebih
dahulu.
Aang menambahkan terhadap
impor pupuk yang dilakukan sebelum
SK ini ditetapkan (importirnya belum
berstatus IT Pupuk) Deperindag
masih memberikan toleransi batas
waktu selama 45 hari. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag
Sudar SA mengatakan revisi SK tersebut juga dimaksudkan untuk menghapus tudingan adanya praktik monopoli impor pupuk oleh pabrik
pupuk dalam negeri. “Karenanya,
dalam SK tersebut juga dicantumkan
UU No.5/1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan
Tidak Sehat sebagai salah satu dasar
hukum diterbitkannya kebijakan ini,”
p
mip
tegasnya. mi
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Tidak Efisien,
Distribusi Pupuk Melalui Holding
Kegiatan distribusi pupuk urea
melalui holding company pupuk selama ini dinilai tidak efisien sehingga
sering kali mengakibatkan kelangkaan pupuk di tingkat petani walaupun produksi pupuk nasional jauh
lebih besar dari kebutuhan pupuk di
dalam negeri.
Demikian diungkapkan Direktur Utama Institute for Development
of Economics & Finance (Indef), Dr.
M. Fadhil Hasan dalam sebuah
diskusi di Jakarta baru-baru ini menanggapi permasalahan distribusi
pupuk urea di dalam negeri selama
ini.
Menurut Fadhil, dilihat dari segi
produksi sebetulnya Indonesia tidak
perlu mengalami masalah dalam
penyediaan pupuk urea bagi petani.
Sebab produksi pupuk urea nasional
setiap tahunnya rata-rata mencapai
6,8 juta ton, sedangkan kebutuhan
di dalam negeri hanya sekitar 4,4 juta
ton sampai 4,5 juta ton.
“Sebetulnya tidak ada alasan
untuk tidak tersedianya pupuk urea
bagi petani di dalam negeri mengingat dengan produksi pupuk urea
yang mencapai 6,8 juta ton/tahun
34

Pengantongan Pupuk

sudah jauh melebihi kebutuhan
pupuk urea yang hanya mencapai 4,4
juta ton sampai 4,5 juta ton/tahun.
Masalah yag terjadi selama ini adalah
distribusinya yang tidak efisien dari
produsen ke petani sebagai konsumen,” kata Fadhil.
Sumber ketidak efisienan dalam
distribusi pupuk urea tersebut, kata
Fadhil, adalah karena masing-masing
produsen pupuk urea tidak diberi wewenang dan tanggung jawab untuk
melakukan pemasaran dan distribusi
pupuk urea hasil produksinya.
“Tanggung jawab dan wewenang pemasaran dan distribusi pupuk
urea selama ini hanya dipegang oleh

PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI) yang
memonopoli kegiatan distribusi
pupuk urea mulai lini I sampai lini
III, sedangkan untuk lini IV kegiatan
distribusi dan pemasarannya diserahkan ke pasar secara bebas,” tutur
Fadhil.
Fadhil mengakui terbitnya
Surat Keputusan (SK) Menperindag
No. 70/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11
Februari 2003 tentang Pengadaan
dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian telah membuka kesempatan bagi para produsen
pupuk urea di dalam negeri untuk
melakukan pemasaran pupuk hasil
produksinya serta menciptakan iklim
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persaingan yang lebih sehat dalam
pemasaran pupuk.
“Kondisi pemasaran pupuk ini
sangat mirip dengan kondisi yang
terjadi pada produk semen dimana
setelah dilakukannya deregulasi
industri semen maka kelangkaan
semen di dalam negeri relatif dapat
diatasi,” kata Fadhil.
Fadhil menambahkan selain
membawa dampak berupa penghapusan monopoli PT PUSRI dalam
pemasaran dan distribusi pupuk urea,
SK Menperindag No. 70/2003 juga
dapat memberikan dampak yang
lebih baik bagi kalangan industri
pupuk sebagai entitas perusahaan.
Sebab dengan kebijakan baru tersebut industri pupuk tidak hanya
dibebani tugas untuk memproduksi
pupuk urea, tetapi juga diberikan
wewenang yang lebih besar untuk
memasarkan dan mendistribusikan
pupuk urea ke pasar.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Kalimantan Timur
(PKT) Omay K. Wiraatmadja mengatakan Holding Company industri
pupuk tetap dilibatkan dalam pengawasan distribusi dan penyaluran
pupuk urea bersubsidi kepada petani
walaupun melalui Surat Keputusan (SK) Menperindag No. 70/
MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan
dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
untuk Sektor Pertanian tanggal 11
Februari 2003 ditegaskan bahwa
produsen pupuk bertanggung jawab
atas pengadaan dan penyaluran
pupuk bersubsidi mulai Lini I sampai
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Lini IV di wilayah propinsi yang
menjadi tanggung jawabnya.
“Dengan diserahkannya tanggung jawab pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada
masing-masing perusahaan produsen
maka pengawasan terhadap kegiatan
pengadaan dan penyaluran pupuk
bersubsidi kepada petani menjadi
lebih baik mengingat holding dan
pemerintah tetap melakukan pengawasan, disamping pengawasan yang
dilakukan oleh perusahaan produsen sendiri. Dengan demikian, diharapkan pengadaan dan penyaluran
pupuk kepada petani menjadi lebih
terjamin,” kata Omay kepada pers
pekan lalu.
Menurut Omay, untuk lebih
menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi bagi para petani di masingmasing wilayah, melalui SK Menperindag tersebut pemerintah juga
membuka peluang bagi kalangan produsen pupuk untuk melakukan kerjasama pasokan pupuk bersubsidi.
Bahkan pemerintah memberikan wewenang kepada produsen
untuk melakukan impor pupuk bersubsidi apabila karena sesuatu sebab
terjadi kekurangan pasokan pupuk
bersubsidi di dalam negeri.
Sisi positif lainnya dari SK Menperindag tersebut, tambah Omay,
produsen pupuk di dalam negeri
mulai diperlakukan betul-betul sebagai sebuah entitas perusahaan.
Karena dengan SK tersebut produsen
pupuk tidak hanya mengurusi kegiatan produksi (seperti terjadi selama

ini), tetapi juga mulai diarah-kan
untuk mengalihkan orientasinya ke
pasar.
“Produsen pupuk kini mulai
diberi wewenang untuk melakukan
pemasaran sendiri tanpa keharusan
melalui holding. Walaupun tetap
harus mendahulukan pengadaan dan
penyaluran pupuk ke wilayah yang
menjadi tanggung jawabnya, produsen juga dimungkinkan untuk memasok pupuk ke wilayah lain yang
bukan tanggung jawabnya dengan
melakukan kerjasama dengan produsen penanggung jawab wilayah tersebut,” kata Omay.
Tidak Tegas
Sementara itu, kalangan pengamat dan DPR menilai pemerintah
tidak memiliki sikap yang jelas dan
tegas mengenai pengalokasian gas
bumi ke pabrik pupuk hingga mengakibatkan sejumlah pabrik pupuk di
dalam negeri kini mengalami kekurangan pasokan gas dan terpaksa
harus beroperasi jauh di bawah kapasitas terpasang.
Pendapat tersebut selain diungkapkan Fadhil Hasan selaku Direktur
Utama Institute for Development of
Economics & Finance (Indef), juga
diungkapkan M. Kurthubi, Chairman
& Executive Director Center for
Petroleum & Energy Economic Studies
(CPEES) dan Cecep Rukmana, anggota Komisi VIII DPR RI.
Ketiga pengamat sepakat bahwa
pemerintah harus memiliki kebijaksanaan yang tegas dan jelas mengenai pengalokasian gas bumi
kepada industri pupuk agar ada
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kepastian mengenai kegiatan penyediaan pupuk yang sangat diperlukan
oleh para petani di dalam negeri.
Fadhil menilai selama ini pemerintah tidak mempunyai kebijaksanaan atau solusi yang permanen
terhadap permasalahan pasokan gas,
baik bagi industri pupuk maupun bagi
perusahaan listrik negara (PLN),
sehingga permasalahan kekurangan
pasokan gas ini selalu berulang setiap
tahun.
“Untuk mengatasi permasalahan pasokan gas ini pemerintah selama ini selalu menerapkan kebijaksanaan ad hoc yang hanya mengatasi
masalah untuk sementara, tidak pernah permanen dan sifatnya tambal
sulam,” kata Fadhil.
Senada dengan pernyataan
Fadhil, Kurthubi mengatakan permasalahan kekurangan pasokan gas bagi
industri pupuk selama ini biang keladinya adalah karena pengelolaan
sumber gas di dalam negeri yang tidak
tepat, dimana pemerintah tidak memiliki kebijaksanaan energi yang
terpadu. Sebab Indonesia selama ini
sebetulnya memiliki cadangan gas
yang cukup besar dan apabila dikelola
dengan baik dapat memenuhi seluruh kebutuhan gas, baik untuk industri pupuk, untuk listrik PLN maupun
untuk memenuhi kontrak ekspor
LNG.
“Karena kesalahan dalam pengelolaan maka ketika sumber gas
berkurang (karena belum dieksploitasinya cadangan-cadangan gas yang
lain)perusahaan-perusahaan Kontrak Production Sharing (KPS) gas
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lebih mengutamakan untuk memenuhi kontrak ekspor LNG yang harganya lebih tinggi, yaitu US$ 3,5/
MMBTU ketimbang memasok gas ke
pabrik pupuk di dalam negeri yang
disubsidi pemerintah dengan harga
maksimum US$ 1,85/MMBTU,”
kata Kurthubi.
Padahal, lanjut Kurthubi, pasokan gas ke industri pupuk selama
ini masih relatif kecil (hanya sekitar
7%) dibandingkan dengan total
produksi gas nasional. “Karena itu,
pemecahan masalah pasokan gas ke
industri pupuk ini harus dilakukan
secara komprehensif dan terpadu,
dimana kebijakan pengalokasian dan
pricing energi primer seperti gas
harus dipadukan dengan kebijakan
energi/produk final seperti listrik dan
pupuk.
“Jadi, harus jelas dan dipetakan
mengenai ketersediaan gas, berapa
alokasi dan harganya untuk LNG,
untuk industri pupuk dan untuk
listrik. Ini bisa dilakukan jika negara
ini mempunyai Undang-undang
Energi Nasional agar dalam penyusunan kebijakan tersebut ada dasar
hukumnya. Tujuannya adalah untuk
memaksimalkan pemanfaatan gas
untuk kesejahteraan masyarakat,”
tutur Kurthubi
Seraya menambahkan UU
Migas yang ada sekarang tidak tegas
dan terlalu umum dalam mengatur
masalah energi serta tidak ada petunjuk pelaksanaannya.
Sementara itu, Cecep Rukmana
menilai UU Migas yang berlaku
sekarang tidak mengatur secara

tegas mengenai pengalokasian pasokan gas ke industri pupuk. Walaupun dalam UU tersebut disebutkan
bahwa maksimal 25% dari produksi
gas dapat dipasok ke pasar domestik,
tetapi tidak disebutkan secara tegas
alokasinya bagi industri pupuk maupun untuk listrik. Selain itu, dalam
UU tersebut Badan Pelaksana Migas
(BP Migas) sama sekali tidak diberi
wewenang kuasa pertambangan sehingga tidak dapat memaksa KPSKPS untuk memasok gas ke industri
pupuk.
Cecep mengatakan selama ini
pemerintah tidak berani mengeluarkan kebijaksanaan yang pas dan tegas
mengenai alokasi pasokan gas bumi
bagi industri pupuk. Padahal selama
ini pun subsidi gas yang seharusnya
diterima petani berupa harga pupuk
yang rendah, tidak pernah dapat dinikmati petani.
“Walaupun harga gas untuk
pupuk disubsidi pemerintah, tapi
petani dan industri pupuk di dalam
negeri justru tidak menikmatinya.
Yang menikmati subsidi tersebut hanyalah para pedagang dan distributor pupuk yang menikmati keuntungan besar ketika harga pupuk
menjadi melonjak,” kata Cecep.
Karena itu, baik Fadhil, Kurthubi
maupun Cecep menyarankan agar
subsidi pupuk bagi petani kembali diberikan secara langsung kepada petani tidak melalui subsidi gas. Sebab
pemberian subsidi melalui harga gas
p
mip
sulit mencapai sasaran (petani). mi

Edisi Khusus Pameran Produksi Indonesia 2003

Kebi
jakan
Kebijakan

Pemerintah akan Naikkan Tarif BM
Produk Baja Hilir

Produk Baja

Masih terlalu rendahnya tarif
bea masuk (BM) produk besi baja
hilir dan turunannya di pasar domestik dewasa ini dinilai telah
mengakibatkan banyak produk besi
baja hilir dari luar negeri yang memasuki pasar domestik. Kondisi juga
telah mengakibatkan terjadinya
kelebihan pasokan produk besi baja
hilir di dalam negeri yang tentu saja
sangat merugikan kalangan produsen
lokal.
Lebih parah lagi, struktur tarif
BM produk besi baja di dalam negeri
kini menjadi timpang setelah pemerintah menaikkan tarif BM produk
besi baja hulu yang menjadi bahan
baku untuk pembuatan produk besi
baja hilir selama ini. Dampak ganda
yang negatif tersebut semakin membuat industri besi baja hilir di tanah
air menjadi semakin terpuruk karena
mereka tidak dapat bersaing dengan
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produk serupa dari luar negeri di
pasar domestik.
Untuk mengatasi ketimpangan
tersebut pemerintah merencanakan
pada tahun 2003 ini akan menaikkan
tarif Bea Masuk (BM) produk-produk besi baja hilir sebagai upaya untuk
melakukan harmonisasi tarif BM
produk besi baja menyusul telah dinaikkannya tarif BM besi baja impor
di sektor hulu pada Oktober 2002
lalu.
Dirjen Industri Logam Mesin
Elektronika dan Aneka (ILMEA)
Departemen Perindustrian dan
Perdagangan (Deperindag), Subagyo
mengatakan pemerintah telah memutuskan untuk melakukan harmonisasi tarif BM produk besi baja hulu
dengan produk hilirnya pada tahun
2003 ini.
“Harmonisasi tarif BM produk
besi baja ini pada prinsipnya adalah

tarif BM di sektor hilir harus lebih
tinggi dari pada tarif BM produk
hulunya. Namun demikian untuk
menetapkan besarannya pemerintah
tetap akan melihat cost structurenya
(struktur biaya produksinya),” kata
Subagyo kepada pers seusai berbicara
pada Seminar Prospek Industri Baja
Nasional di Jakarta baru-baru ini.
Menurut Subagyo, harmonisasi tarif BM produk besi baja tersebut dilakukan sebagai upaya untuk
menyeimbangkan tarif BM produk
besi baja hulu dengan produk besi
baja hilirnya sehingga dicapai struktur tarif BM yang lebih kondusif bagi
kedua kelompok produk besi baja
tersebut.
Pemerintah melalui Surat
Keputusan (SK) Menteri Keuangan
No. 432/KMK.01/2002 tanggal 21
Oktober 2002 telah menaikkan tarif
BM baja tertentu khususnya produk
besi baja canai lantaian kelompok
Hot Rolled Coil (HRC) dan Cold
Rolled Coil (CRC).
Dengan SK Menkeu tersebut
tarif BM HRC dengan nomor HS
tertentu dinaikkan dari 5% dan 15%
menjadi 20%, sedangkan tarif BM
produk CRC dengan nomor HS tertentu dinaikkan dari 10% dan 15%
menjadi 25%.
Kebijaksanaan menaikkan tarif
BM produk baja tersebut, kata
Subagyo, diambil pemerintah untuk
mendorong pengembangan industri
baja nasional serta untuk membantu
kalangan industri baja di dalam
negeri dalam menghadapi per-
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saingan tidak seimbang dengan
produsen baja dunia yang kini telah
sampai pada tingkat yang mengancam produksi baja nasional serta
mengganggu percepatan pemulihan
ekonomi di dalam negeri.
Menurut Subagyo, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami kebanjiran produk baja impor
menyusul terjadinya kelebihan pasokan di pasar baja internasional. Nilai
impor produk baja naik drastis dari
US$ 1,27 miliar pada tahun 1999
menjadi US$ 1,95 miliar pada tahun
2000, sedangkan ekspornya terus
turun dari US$ 571,4 juta pada tahun
2000 menjadi US$ 451 juta pada
tahun 2001 dan US$ 447 juta pada
tahun 2002.
Selain akan melakukan harmonisasi tarif BM produk besi baja, kata
Subagyo, untuk mengatasi derasnya
arus impor besi baja dari luar negeri
pemerintah juga akan menerapkan
regulasi teknis (technical regulation)
berupa standar produk besi baja serta
menerapkan sistem pemeriksaan pra
pengapalan atas produk besi baja
impor yang akan masuk ke Indonesia.
Sementara itu, Dirut PT Krakatau Steel, Soetrisno mengatakan
upaya untuk memproteksi industri
besi baja ini tidak hanya dilakukan pemerintah Indonesia tetapi
juga di seluruh negara di dunia. Bahkan sejumlah negara menerapkan
kebijaksanaan tarif dan non tarif
yang sangat ketat termasuk menerapkan tarif BM yang tinggi seperti
Malaysia 50%, Pakistan 100% dan
India 40%. Sedangkan Indonesia
hanya menerapkan tarif BM besi baja
maksimum 25%.
“Karena itu, kami usulkan kepada pemerintah agar industri dan
perdagangan besi baja di dalam
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negeri agar lebih dilindungi. Caranya
bisa macam-macam, bisa dengan
tarif, non tarif, mendorong utilisasi
industri serta dengan mendorong
efisiensi dan daya saing industri besi
baja nasional,” kata Soetrisno yang
juga menjabat sebagai Ketua Gabungan Produsen Besi Baja Indonesia (Gapbesi).
Mendesak
Sementara itu, kalangan pelaku
usaha industri baja hilir di dalam
negeri mendesak pemerintah untuk
segera merealisasikan rencana harmonisasi tarif bea masuk (BM) produk baja hilir tersebut menyusul terus
membanjirnya produk baja hilir
impor di dalam negeri hingga mengakibatkan industri baja hilir lokal
sulit bersaing dengan produk baja
hilir impor.
Direktur Human Resources dan
External Affairs PT BHP Steel
Indonesia, Wahyudin S. Adikusumah
mengatakan PT NHP Steel Indonesia menyambut baik rencana pemerintah untuk melakukan harmonisasi tarif BM produk baja hilir
mengingat kondisi pasar produk baja
hilir di Indonesia dewasa ini sangat
tidak seimbang.
“Ketidakseimbangan tersebut
terjadi akibat adanya perbedaan yang
cukup besar antara tarif BM produk
baja hilir dan tarif BM produk baja
hulu dimana tarif BM produk baja
hulu jauh lebih rendah dari tarif BM
produk baja hilir,” kata Wahyudin
kepada pers di sela-sela acara penyerahan bantuan 1.000 m2 atap baja
lapis dari PT BHP Steel Indonesia
dan PT BHP Steel Lysaght Indonesia
kepada Sekolah Luar Biasa (SLB)
Yayasan Nur Abadi Jagakarsa, di
Jakarta, belum lama ini.

Pemerintah melalui Surat
Keputusan (SK) Menteri Keuangan
No. 432/KMK.01/2002 tanggal 21
Oktober 2002 telah menaikkan tarif
BM produk baja hulu tertentu khususnya produk besi baja canai lantaian kelompok Hot Rolled Coil
(HRC) dan Cold Rolled Coil (CRC).
Dengan SK Menkeu tersebut
tarif BM HRC dengan nomor HS
tertentu dinaikkan dari 5% dan 15%
menjadi 20%, sedangkan tarif BM
produk CRC dengan nomor HS tertentu dinaikkan dari 10% dan 15%
menjadi 25%.
Namun demikian pemerintah
sampai kini belum menaikkan tarif
BM produk baja hilir seperti
corrugated steel, metal roof, seng,
kuda-kuda baja dll. yang tarifnya
sampai kini masih berkisar antara
15% sampai 20%.
Menurut Wahyudin, dewasa ini
produk baja hilir impor banyak
membanjiri pasar Indonesia menyusul makin diperketatnya proteksi
tarif atas produk tersebut oleh
negara-negara yang selama ini
menjadi pasar produk baja.
“Pengetatan proteksi dengan
menaikkan tarif BM produk baja hilir
di mancanegara tersebut telah mengakibatkan terjadinya pengalihan
pasar secara besar-besaran ke
Indonesia. Hal itu terjadi karena tarif
BM produk baja hilir di Indonesia
jauh lebih rendah dibandingkan
dengan tarif BM produk serupa di
negara lain,” kata Wahyudin.
Wahyudin mengatakan langkah
harmonisasi tarif BM produk baja
hilir perlu segera dilakukan pemerintah agar produk baja hilir buatan
dalam negeri dapat bersaing dengan
produk impor yang kini banyak
mip
p
membanjiri pasar domestik. mi
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Diawasi, Pengangkutan Kayu
Antar Pulau
Dalam rangkaian upaya memberantas praktek penebangan liar
(illegal logging), penyelundupan
kayu bulat dan perdagangan kayu
ilegal, pemerintah kini memperketat
pengawasan pengapalan kayu antar
pulau serta membatasi kegiatan pengangkutan kayu antar pulau hanya
oleh perusahaan pelayaran nasional.
Ketentuan mengenai pengawasan pengangkutan kayu antar
pulau tersebut tertuang dalam Surat
Keputusan Bersama (SKB) antara
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Menperindag) Rini M.
Sumarno Soewandi, Menteri Kehutanan M. Prakosa dan Menteri
Perhubungan Agum Gumelar yang
ditandatangi beberapa waktu lalu di
Kantor Deperindag, Jakarta.
Turut Menyaksikan acara penandatanganan SKB tiga menteri
tersebut adalah Panglima Tentara
Nasional Indonesia (TNI), Jenderal
Endriartono Soetarto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI),
Jenderal (Pol) Da’i Bachtiar dan
Ketua Komisi V DPR-RI Surya
Darma Ali.
Seusai penandatanganan SKB
tersebut Menperindag Rini M.
Sumarno Soewandi mengatakan
penandatangan SKB itu tersebut
merupakan kelanjutan dari dibentuknya Badan Revitalisasi Industri
Kehutanan (BRIK) tanggal 13 Desember 2002 lalu dengan tujuan
utama untuk memelihara kelestarian
lingkungan dan hutan disamping
men-jamin penyediaan bahan baku
bagi industri kayu di dalam negeri.
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“Dengan ditandatanganinya
SKB tersebut maka diharapkan kebutuhan bahan baku kayu di dalam negeri dapat terpenuhi sekaligus dapat
terjaga dari praktek illegal logging,
penyelundupan dan perdagangan
kayu liar,” tutur Rini.
Menurut Rini, selain menandatangani SKB tersebut Menperindag
juga telah mengeluarkan dua SK
lainnya yang mengatur tentang kegiatan ekspor produk kayu. Melalui
kedua SK itu produk kayu kini dimasukkan ke dalam kelompok barang
ekspor yang diawasi kegiatan ekspornya dan kegiatan ekspor produk kayu
hanya dapat dilakukan oleh Eksportir
Terdaftar (ET).
Rini mengatakan dalam pelaksanaan pengawasan pengangkutan
kayu tersebut pemerintah juga akan
melibatkan BRIK untuk terjun langsung di lapangan termasuk merekomendasikan jatah bahan baku kayu
dan ekspor produk kayu bagi industri
kehutanan di dalam negeri.
“Saya minta kepada KAPOLRI
dan Panglima TNI agar tidak segansegan menindak
tegas kalau ada
eksportir yang tidak
mengikuti aturan
baru tersebut,” tegas
Rini yang dijawab
Kapolri dan Panglima TNI bahwa
POLRI dan TNI
memiliki komitmen penuh dan

tetap kosisten dan konsekuen untuk
memberantas illegal logging, penyelundupan kayu dan perdagangan
kayu liar.
Sementara itu, Menhub Agum
Gumelar mengatakan melalui SKB
tersebut pengapalan kayu antar pulau
harus dilakukan oleh perusahaan
pelayaran nasional. Hal itu dilakukan
untuk mencegah dibelokannya pengangkutan kayu antar pulau ke luar
negeri. “Selain itu, hal itu dilakukan
untuk mempermudah pengawasan.
Jadi, kalau ada kapal asing yang
mengangkut kayu maka sudah pasti
itu kayu ilegal.”
Lebih jauh Agum mengatakan
SKB itu juga ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pelayaran
nasional dengan menyediakan pasar
angkutan pelayaran yang captive bagi
perusahaan pelayaran nasional.
Dengan tersedianya pasar yang
captive tersebut maka perusahaan
pelayaran nasional akan terdorong
untuk meningkatkan kemampuan
p
mip
dan pelayanannya. mi

kayu gelondong siap diantarpulaukan
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Pemerintah Larang
Ekspor Pasir Laut
Pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor pasir laut hingga batas waktu yang tidak ditentukan
menyusul terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
sebagai akibat kegiatan penambangan pasir laut.
Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini M.
Sumarno Soewandi menyatakan
kegiatan ekspor pasir laut dihentikan
dari seluruh wilayah negara Republik
Indonesia terhitung mulai tanggal 28
Februari 2003 sampai batas waktu
yang belum ditentukan.
Keputusan larangan ekspor
pasir laut tersebut ditetapkan
Menperindag Rini M. Sumarno
Soewandi melalui Surat Keputusan
(SK) Menperindag No. 117/MPP/
Kep/II/2003 tanggal 28 Februari 2003
tentang Penghentian Sementara
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Ekspor Pasir Laut yang salinannya
diterima Media Indag belum lama ini.
Pasir laut (nomor pos tarif EX.
25.05.90.000) adalah bahan galian
pasir yang terdapat di seluruh wilayah
perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A
dan/atau golongan B dalam jumlah
yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.
Menurut Rini, penghentian
sementara ekspor pasir laut tersebut
ditujukan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas
berupa tenggelamnya pulau-pulau
kecil, khususnya di sekitar daerah
terluar dari batas wilayah Indonesia
di Kepulauan Riau sebagai akibat
dari kegiatan penambangan pasir
laut.
Selain itu, kata Rini, penerbitan
SK penghentian ekspor sementara
pasir laut juga
dilatarbelakangi
oleh belum diselesaikannya batas
wilayah laut antara Indonesia
dengan Singapura selama ini.
Dengan dua
Pengerukan pasir laut alasan tersebut,

tambah Rini, maka pemerintah
menilai perlu diterbitkannya kebijaksanaan penghentian sementara kegiatan ekspor pasir laut guna penataan
kembali pengusahaan dan ekspor
pasir laut.
Rini menegaskan kebijaksanaan penghentian ekspor pasir laut
akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulaupulau kecil, serta apabila sudah
dicapai penyelesaian penetapan batas
wilayah laut antara Indonesia dengan
Singapura.
Berkaitan dengan dikeluarkannya SK penghentian ekspor sementara pasir laut, Menperindag juga
menerbitkan SK No.118/MPP/Kep/
2/2003 tentang Perubahan atas
Lampiran Keputusan Menperindag
No. 558/Kep/MPP/12/1998 tentang
Ketentuan Umum di Bidang Ekspor
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Keputusan
Menperindag No. 31/MPP/Kep/1/
2003. Dengan SK No.118/MPP/Kep/
2/2003 tersebut komoditas pasir laut
dimasukkan ke dalam daftar barangp
mip
barang yang dilarang ekspornya. mi
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Ketentuan Batas Kadar Nikotin dan Tar
Rokok Dihapuskan
Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghapuskan ketentuan
mengenai batas maksimum kandungan (kadar) nikotin dan tar di
dalam rokok menyusul diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP)
No. 19/2003 tentang Pengamanan
Rokok bagi Kesehatan yang merevisi
PP No 81/1999 yang telah direvisi
dengan PP No. 38/2000.
Penghapusan ketentuan mengenai kadar maksimum nikotin dan
tar di dalam rokok merupakan perubahan yang paling pokok dalam PP
yang diterbitkan pada 10 Maret 2003
tersebut. Dalam kedua PP terdahulu
(PP 81/1999 dan PP 38/2000) setiap
perusahaan rokok diwajibkan menurunkan kadar nikotin dan tar rokok
yang diproduksi menjadi maksimum
1,5 mg nikotin/batang dan 20 mg tar/
batang.
Kendati ketentuan mengenai
batas maksimum kadar nikotin dan
tar telah dihapuskan, namun dalam
PP 19/2003 pemerintah tetap mengatur kandungan kadar nikotin dan tar
di dalam rokok.
Dalam PP 19/2003 disebutkan
bahwa setiap orang yang mem-produksi (produsen) rokok wajib melakukan pemeriksaan kandungan
kadar nikotin dan tar pada setiap
hasil produksinya. Pemeriksaan kandungan kadar nikotin dan tar tersebut dilakukan di laboratorium yang
sudah terakreditasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu, setiap produsen
rokok diwajibkan memberikan informasi mengenai kandungan kadar

Edisi Khusus Pameran Produksi Indonesia 2003

nikotin dan tar dalam setiap batang
rokok yang diproduksinya kepada
masyarakat. Setiap produsen rokok
juga diwajibkan mencantumkan informasi tentang kandungan kadar
nikotin dan tar setiap batang rokok
pada label dengan penempatan yang
jelas dan mudah dibaca.
Pencantuman informasi tentang kandungan kadar nikotin dan
tar ditempatkan pada salah satu sisi
kecil setiap kemasan rokok dan
dibuat kotak dengan garis pinggir
1 mm dengan warna kontras antara
warna dasar dan tulisan. Ukuran
tulisan sekurang-kurangnya 3 mm
sehingga dapat jelas dibaca.
Setiap produsen rokok juga
diwajibkan untuk mencantumkan
tulisan peringatan kesehatan pada
label di bagian kemasan yang mudah
dilihat dan dibaca. Tulisan peringatan tersebut berbunyi “merokok
dapat menyebabkan kanker, serangan
jantung, impotensi dan gangguan
kehamilan dan janin.”

PP 19/2003 juga mengatur
tentang kegiatan iklan rokok pada
media massa. Dalam setiap iklan di
media massa (media cetak, elektronik maupun media luar ruang)
harus mencantumkan peringatan bahaya merokok bagi kesehatan.
Pencantuman peringatan harus
ditulis dengan huruf yang jelas sehingga mudah dibaca dan dalam
ukuran yang proporsional disesuaikan dengan ukuran iklan tersebut.
Khusus untuk iklan pada media
elektronik penayangan iklan hanya
dapat dilakukan pada pukul 21.30
sampai pukul 05.00 waktu setempat.
Direktur Industri Agro Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag), H.M. Yamin
Rachman mengatakan dengan keluarnya PP tersebut maka seluruh
masyarakat, termasuk produsen
rokok, konsumen dan aparat pemerintah harus mematuhi ketentuan
p
mip
baru tersebut. mi

Kegiatan pabrik rokok
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Diterbitkan Kebijakan Mengenai
Safeguard
Pemerintah secara resmi menerbitkan ketentuan mengenai
instrumen pengamanan (safeguard)
industri dalam negeri melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 84/
2002 tanggal 16 Desember 2002
tentang Tindakan Pengamanan
Industri Dalam Negeri dari Akibat
Lonjakan Impor.
Menurut salinan Keppres No.
84/2002 yang diterima Media Indag
disebutkan bahwa tindakan pengamanan terhadap industri di dalam
negeri tersebut dilakukan terhadap
industri yang mengalami kerugian
serius atau ancaman kerugian serius
akibat lonjakan impor.
Tindakan pengamanan itu
dapat berupa pengenaan tarif bea
masuk tambahan yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan (Menkeu)
atas rekomendasi sebuah badan yang
berwenang melakukan penyelidikan
yang berupa Komite, dan atau kebijakan kuota impor yang ditetapkan
oleh Menperindag.
Komite tersebut dapat melakukan penyelidikan safeguard atas petisi
yang diajukan oleh kalangan pelaku
industri di dalam negeri. Penyelidikan oleh Komite dapat dilakukan
selambat-lambatnya selama 200 hari.
Selama Komite melakukan penyelidikan, pemerintah (dalam hal
ini Menkeu, atas rekomendasi Menperindag) dapat menetapkan tindakan pengamanan sementara dalam
bentuk Bea Masuk Sementara apabila dalam penyelidikan penda-
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Impor berlebihan dapat merugikan industri dalam negeri

huluan diperoleh bukti kuat mengenai terjadinya lonjakan impor yang
mengakibatkan kerugian serius atau
ancaman kerugian serius.
Tindakan pengamanan sementara hanya dapat diberlakukan dalam
jangka waktu yang tidak melebihi
200 hari (atau hanya berlaku selama
proses penyelidikan dilakukan oleh
Komite). Komite dapat menetapkan
rekomendasi tindakan pengamanan
tetap setelah seluruh prosedur penyelidikan dilaksanakan oleh Komite
dan ditemukan adanya bukti-bukti
kuat mengenai kerugian serius dan
atau ancaman kerugian serius.
Tindakan pengamanan tetap
hanya berlaku selama dianggap perlu,
paling lama selama empat tahun dan
dapat diperpanjang, untuk memulihkan kerugian serius atau untuk mencegah ancaman kerugian serius.

Tindakan pengamanan selama
perpanjangan tidak boleh bersifat
lebih restriktif dibandingkan dengan
tindakan pengamanan sebelumnya
dan masa pemberlakuan tindakan
pengamanan secara keseluruhan
tidak boleh melebihi jangka waktu
selama 10 tahun, termasuk di dalamnya tindakan pengamanan sementara, tindakan pengamanan tetap dan
perpanjangannya. Menperindag Rini
M. Sumarno Soewandi mengatakan
ketentuan safeguard sangat penting
untuk mengamankan pasar dalam
negeri dari membanjirnya produk
impor di era perdagangan bebas. Dia
mencontohkan kasus ekspor semen
Indonesia ke Filipina yang kena
Undang-Undang Safeguard di negara
itu, yang walaupun tidak terbukti dan
dicabut kembali, namun demikian
ketentuan tersebut setidaknya
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mampu melindungi pasar dalam
negerinya dari serangan produk
impor yang berlebihan dari negara
lain dalam periode tertentu selama
investigasi.
Secara terpisah Sekjen Deperindag, Haryanto Ekowaluyo mengatakan ketentuan safeguard merupakan salah satu upaya pemerintah
mengamankan pasar dalam negeri
guna mengantisipasi dampak buruk
ekspor Indonesia pasca pemboman
Bali.
Menurut Haryanto, ketentuan
safeguard di Indonesia belum bisa
berbentuk undang-undang karena
dalam Undang-Undang Kepabeanan
tidak dikenal tarif pengaman sebagai
salah satu instrumen yang diterapkan
dalam safeguard.
“Ketentuan safeguard di Indonesia diterbitkan dalam bentuk
Keppres dulu sambil memperbaiki
peraturan yang ada. Untungnya,
ketentuan WTO tidak menyebutkan
secara terinci bentuk aturan hukum
safeguard yang diberlakukan oleh
suatu negara, sehingga pemerintah
bisa menyusun produk hukum yang
relatif lebih mudah dan cepat
dibandingkan membuat undangundang baru maupun mengamandemen Undang-Undang Kepabeanan.
KPPI Sebagai Pelaksana Safeguard
Sebagai tindak lanjut dari
kebijaksanaan Safeguard tersebut
pemerintah secara resmi membentuk Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) sebagai lembaga
independen yang menangani permasalahan berkaitan dengan pengamanan (safeguard) industri dalam negeri
akibat lonjakan impor.
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Pembentukan KPPI tersebut
didasarkan atas Surat Keputusan
(SK) Menteri Perindustrian dan
Perdagangan (Menperindag) No. 84/
MPP/Kep/2/2003 tanggal 17 Februari
2003 tentang Komite Pengamanan
Perdagangan Indonesia (KPPI).
Pada tanggal yang sama Menperindag juga menerbitkan SK No.
85/MPP/Kep/2/2003 tentang Tata
Cara Dan Persyaratan Permohonan
Penyelidikan Atas Pengamanan Industri Dalam Negeri Dari Akibat
Lonjakan Impor.
Sekjen Deperindag Haryanto
Ekowaluyo menjelaskan semula
Deperindag bermaksud menyatukan
Komite Anti Dumping Indonesia
(KADI) dengan lembaga yang menangani safeguard dengan alasan efisiensi mengingat kedua lembaga ini
memiliki fungsi yang serupa.
“Namun setelah dilakukan
pengkajian terhadap berbagai peraturan yang ada akhirnya diputuskan
untuk membentuk lembaga penanganan safeguard yang terpisah dari
KADI,” katanya kepada pers belum
lama ini.
Sesuai SK tersebut komite dipimpin ketua dan wakil ketua dengan
dibantu seorang sekretaris eksekutif.
Sedangkan susunan anggotanya
terdiri dari sejumlah pejabat dari
instansi terkait seperti empat Dirjen
di Deperindag (Dirjen KIPI, Daglu,
ILMEA dan IKAH), pejabat eselon
I Depkeu, Deptan, Dephut, DKP dan
Kantor Menteri Perekonomian dan
pejabat BPS.
KPPI, kata Haryanto, juga
didukung oleh sejumlah pakar di
bidang barang terselidik yang
diangkat dan diberhentikan sesuai
kebutuhan.

Secara umum pelaksanaan
tugas dan fungsi KPPI, menurut
Haryanto mengacu pada peraturan
perundang-undanganan yang ada
serta kesepakatan WTO yang mencakup antara lain penyelidikan terhadap dugaan injury serius akibat
lonjakan impor, evaluasi hasil penyelidikan dan usulan pengenaan
tindakan pengamanan sementara
ataupun tetap (definitif) kepada
Menperindag.
Kewenangan penerapan tindakan safeguard, tambah Haryanto,
sepenuhnya berada di tangan Menperindag, sebab seperti halnya KADI,
lembaga ini hanya merekomendasikan hasil penyelidikan.
Penetapan tindakan safeguard
berupa tarif akan ditetapkan oleh
Menteri Keuangan, sedangkan untuk
nontarif seperti pelarangan atau
pembatasan impor (kuota) ditetapkan oleh Menperindag. Dalam
menetapkan tindakan safeguard
Menperindag akan mempertimbangkan kepentingan nasional
sehingga penetapan itu bisa lebih
rendah dari rekomendasi komite.
Sementara itu, dalam SK No.
85/MPP/Kep/2/2003 ditetapkan
bahwa pengajuan permohonan
penyelidika n kepada komite dapat
dilakukan baik oleh produsen dalam
negeri, asosiasi maupun organsiasi
buruh yang mewakili kepentingan
para pekerja.
Dalam pengajuan permohonan
penyelidikan tersebut, pelapor harus
melengkapinya dengan uraian
lengkap mengenai barang impor yang
diduga telah mengalami lonjakan
impor berikut data impor selama tiga
tahun terakhir.
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Bukan Ancaman bagi Importir
Kalangan importir di dalam
negeri menilai kebijakan Safeguard
yang belum lama ini dikeluarkan
pemerintah melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 84/2002 tanggal
16 Desember 2002 bukan merupakan
ancaman bagi kegiatan bisnis impor
yang dilakukan para importir di
dalam negeri.
Ketua Umum Badan Pengurus
Pusat (BPP) Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI),
Amirudin Saud mengatakan dikeluarkan kebijaksanaan Safeguard
melalui Keppres No. 84/2002 tentang
Tindakan Pengamanan Industri
Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan
Impor tidak akan banyak mempengaruhi kegiatan importasi yang
dilakukan importir.
“Selama ini kegiatan impor
barang yang dilakukan para importir
sebagian besar atau sekitar 78%
merupakan impor bahan baku untuk
industri, sedangkan sisanya berupa
barang modal sekitar 13% dan berupa
barang konsumsi sekitar 8%. Jadi,
kita tidak perlu khawatir kebijaksanaan Safeguard tersebut akan
mengakibatkan merosotnya kegiatan
impor, sebab bahan baku sangat diperlukan untuk mendukung industri
di dalam negeri sehingga tidak
mungkin terkena kebijakan Safeguard,” kata Amirudin.
Impor bahan baku yang merupakan bagian terbesar dari impor
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Indonesia, kata Amirudin, tidak
dapat dihindari karena memang
industri di dalam negeri masih
banyak tergantung terhadap bahan
baku impor. Hal itu terjadi karena
struktur industri di Indonesia memang masih lemah dimana industri
pendukung yang menghasilkan
bahan baku, bahan penolong dan
komponen belum banyak berkembang.
Menurut Amirudin, produk
impor yang kemungkinan besar dapat
terkena kebijakan Safeguard antara
lain adalah produk barang jadi yang
juga dikategorikan sebagai barang
konsumsi (consumer goods), seperti
produk elektronika (TV, radio, mesin
cuci, kipas angin), garmen, sepatu dll.
Produk-produk tersebut kemungkinan besar akan terkena kebijakan
Safeguard karena merupakan produk
industri yang di dalam negeri sendiri
banyak diproduksi.

Kendati demikian Amirudin
mengakui impor Indonesia dari
mancanegara bisa saja mengalami
penurunan sebagai akibat dari diterapkannya kebijaksanaan Safeguard,
namun penurunannya tidak akan
besar. “Kalaupun impor turun kemungkinannya tidak akan terlalu
besar, paling besar hanya sekitar 5%.”
Nilai impor Indonesia pada
tahun 2001, kata Amirudin, mencapai US$ 30,96 miliar yang terdiri
dari US$ 2,25 miliar (7,3%) barang
konsumsi, US$ 23,88 miliar (77,10%)
bahan baku dan US$ 4,83 miliar
(15,60%) barang modal.
Untuk periode tahun 2002
(Januari-Desember 2002), Amirudin
memperkirakan nilai impor Indonesia dari mancanegara akan mengalami penurunan sekitar 1,29% dari
US$ 30,96 miliar pada tahun 2001
menjadi sekitar US$ 30,56 miliar
p
mip
atau turun sekitar US$ 400 juta. mi

Suasana bongkar muat di pelabuhan
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Deperindag Wajibkan Impor TPT
Diperiksa di Negara Asal
sumen dari dampak negatif importasi
TPT.
“Penerbitan SK tersebut juga ditujukan untuk meningkatkan iklim
usaha yang lebih kondusif serta
untuk meningkatkan efektifitas
pelaksanaan SK Menperindag No.
141/MPP/Kep/3/2002 tentang Nomor
Pokok Importir Khusus (NPIK) dan
SK Menperindag No. 732/MPP/Kep/
10/2002 tentang Tata Niaga Impor
Tekstil,” kata Sudar kepada pers di
Produk TPT

Jakarta belum lama ini.
Dalam SK Menperindag No.

Departemen Perindustrian dan

Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) dan

276 itu disebutkan bahwa verifikasi

Perdagangan (Deperindag) mewajib-

mulai berlaku dua bulan sejak

atau penelurusan teknis oleh sur-

kan setiap kegiatan impor tekstil dan

ditetapkan (9 Juni 2003).

veyor meliputi data atau keterangan

produk tekstil (TPT) untuk diveri-

Dirjen Perdagangan Luar Ne-

mengenai negara pembuat barang,

fikasi (diperiksa) terlebih dahulu

geri Deperindag, Sudar S.A. menga-

spesifikasi barang yang mencakup

oleh pihak surveyor di negara asal

takan verifikasi produk impor TPT

Nomor HS, uraian barang, komposisi

muat barang sebelum barang impor

tersebut merupakan kebijakan sema-

bahan, jumlah dan jenis barang serta

tersebut dikapalkan ke Indonesia.

cam pemeriksaan pra pengapalan

waktu pengapalan.

Ketentuan baru tersebut ter-

atau pre shipment inspection (PSI)

Surveyor yang melaksanakan

tuang dalam Surat Keputusan Men-

dalam rangka mengantisipasi kegi-

kegiatan verifikasi tersebut adalah

perindag No. 276/MPP/Kep/4/2003

atan penyelundupan yang masih

surveyor milik pemerintah yang di-

tanggal 9 April 2003 tentang Veri-

marak sampai kini dan untuk me-

tunjuk atau ditetapkan oleh Men-

fikasi atau Penelusuran Teknis Impor

ningkatkan upaya perlindungan kon-

perindag sebagai pelaksana verifikasi.
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Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana verifikasi surveyor harus memenuhi persyaratan antara lain berpengalaman sebagai surveyor minimal lima tahun serta memiliki
cabang atau per-wakilan atau afiliasi
di luar negeri.
Surveyor memberikan tanda
pemeriksaan surveyor sebagai hasil
pemeriksaan verifikasi atau penelusuran teknis dalam bentuk segel
pada kemasan angkutan jenis Full
Container Load (FCL) atau tanda
Kegiatan pabrik TPT

pemeriksaan surveyor dalam bentuk
label pada barang atau kemasan
angkutan jenis lainnya.

Dimusnahkan

Hasil pemeriksaan verifikasi
oleh surveyor tersebut dituangkan

Sementara itu, pemerintah mulai

dalam bentuk Laporan Surveyor yang

mengambil tindakan tegas terhadap

merupakan dokumen impor untuk
penerbitan Pemberitahuan Impor
Barang (PIB). Surveyor pelaksana
verifikasi diwajibkan menyampaikan
laporan tertulis tentang kegiatan
verifikasi secara periodik sekali
sebulan.
Laporan tertulis akan disam-

pakaian bekas impor yang masuk ke
Indonesia secara ilegal dengan memusnahkan barang haram tersebut
dengan cara dibakar.
Deperindag bekerjasama dengan
pihak TNI Angkatan Laut (AL) dan
Kepolisian Republik Indonesia (Polri)
berhasil menangkap puluhan ribu bal
pakaian bekas impor illegal yang

paikan kepada Dirjen Perdagangan

masuk ke wilayah teritorial Indo-

Luar Negeri Deperindag c.q. Direk-

nesia selama kurun waktu 2002-

tur Impor Deperindag pada minggu

2003. Puluhan ribu bal pakaian bekas

pertama bulan berikutnya.

impor tersebut setelah diputuskan di

Mengenai biaya yang timbul

pengadilan akhirnya dimusnahkan

dalam kegiatan verifikasi, berda-

dengan cara dibakar oleh aparat yang

sarkan SK Menperindag tersebut

berwenang.

ditanggung oleh masing-masing
importir.
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Pada tanggal 10 April 2003
bertempat di Marunda, Cilincing,

Jakarta Utara, pihak berwenang memusnahkan 1.696 bal pakaian bekas
impor ilegal yang berhasil ditangkap
jajaran TNI AL dari Komando Lintas
Laut Militer (Kolinlamil). Ke-1.696
bal pakaian bekas impor itu diperkirakan bernilai sekitar Rp 1,5 miliar
yang masuk ke Indonesia secara ilegal
karena melanggar larangan impor
pakaian bekas.
Menurut Sudar, setiap bal pakaian bekas impor ilegal nilainya
bervariasi antara Rp 200.000/bal
sampai Rp 7 juta/bal, tergantung jenis
pakaiannya.
Saat ini, kata Sudar, masih
terdapat puluhan ribu bal pakaian
bekas impor ilegal yang menunggu
keputusan penyitaan dari pengadilan. Setelah keluar keputusan
penyitaan dari pengadilan barang
impor ilegal tersebut bisa dibakar
p
mip
atau dilelang. mi
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Pemerintah Naikkan BM Terigu Sementara
dari 0% Menjadi 5%
Pemerintah menaikkan tarip
Bea Masuk (BM) tepung gandum
(terigu) dari 0% menjadi 5% yang
berlaku untuk waktu sementara selama 1,5 tahun dengan tujuan meningkatkan daya saing industri
tepung gandum dalam negeri.
Keputusan mengenai kenaikan
tarif BM terigu sementara itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK)
Menteri Keuangan (Menkeu) No.
127/KMK.01/2003 tanggal 10 April
2003 tentang Perubahan Tarif Bea
Masuk atas Impor Tepung Gandum
(Pos Tarip 1101.00.000) yang salinannya diterima Media Indag di
Jakarta belum lama.
Menurut SK Menkeu tersebut,
perubahan tarif BM terigu dari 0%
menjadi 5%, hanya berlaku untuk
impor tepung gandum dalam pos
tarip 1101.00.000 Buku Tarif Bea
Masuk Indonesia dan berlaku efektif
mulai tanggal 1 Mei 2003 sampai
tanggal 31 Desember 2004.
“Setelah masa berlaku itu terlampaui maka tarif bea masuk yang
berlaku adalah 0%,” tutur Menkeu
Boediono dalam SK tersebut.
Menurut Boediono, tarif BM
tersebut sepenuhnya berlaku terhadap impor barang yang dokumen
Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
nya mendapat Nomor Pendaftaran
dari Kantor Pelayanan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai pelabuhan
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pemasukan
sejak
tanggal berlakunya
Keputusan Menteri
Keuangan tersebut.
Menanggapi diterbitkannya SK Menkeu mengenai kenaikan tarif BM terigu itu
Direktur Eksekutif
Asosiasi Produsen
Terigu Indonesia (Aptindo), Ratna Sari
Lopies mengatakan
Aptindo berterima
kasih kepada pemerintah dengan ditetapkannya tarif BM
terigu sebesar 5% walaupun sebenarnya
Aptindo sendiri tidak
meminta penerapan tarif BM MFN
(Most Favoured Nation) sebesar 5%
melainkan tarif bea masuk anti
dumping (BMAD) sesuai rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia
(KADI) yang berkisar antara 5%
sampai 35%.
Ratna mengaku khawatir SK
Menkeu tersebut tetap membuka peluang dimanfaatkan oleh para importir di dalam negeri untuk melakukan
impor terigu secara besar-besaran
sebelum SK tersebut belaku efektif
mulai 1 Mei 2003.

Terigu siap didistribusikan

“Aptindo sendiri tetap akan
mengajukan kembali petisi anti dumping terhadap para pemasok terigu
dari India, Republik Rakyat China
(RRC) dan tiga negara lain yang
sebelumnya juga sudah dinyatakan
KADI melakukan praktek dumping
terigu, yaitu Uni Eropa, Uni Emirat
Arab dan Australia,” kata Ratna.
Tiga negara yang disebutkan
terakhir (Uni Eropa, Uni Emirat
Arab dan Australia), kata Ratna,
akan diajukan kembali sebagai pelaku
praktek dumping kepada KADI karena pemerintah sebelumnya menolak rekomendasi KADI dengan
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alasan kasusnya sudah kadaluarsa dan
sudah usang (terlalu lama). “Padahal
kadaluarsanya kasus itu terjadi karena terkatung-katung akibat lambannya respon pemerintah yang tidak
segera menetapkan keputusan terhadap kasus tersebut.”
Sementara itu, tambah Ratna,
impor terigu dari India dan RRC
dalam setahun terakhir mengalami
lonjakan dan diduga masuk ke
Indonesia secara dumping.
Dumping Terigu India
Ratna mengungkapkan tepung
terigu India yang masuk ke pasar
Indonesia dalam beberapa tahun
terakhri ini terbukti masuk ke pasar
Indonesia secara dumping. Hal itu
terjadi karena pemerintah India
memberikan subsidi harga pembelian
gandum dan biaya transportasi kepada
para produsen terigu di negara
tersebut.
Menurut Ratna, pemerintah
India mensubsidi para eksportir terigu
dengan menjual gandum seharga
Rupee (Rs) 4.750 atau sekitar
US$98,33 per ton.
Perkembangan impor terigu dari
India selama Tahun 2002
Bulan
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Juli
Agustus

Volume
484 ton
678 ton
2.530 ton
2.572 ton
5.637 ton
9.389 ton
9.716 ton
6.493 ton

Sumber: BPS & berbagai sumber
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“Ini berarti ada subsidi sebesar
Rs1.900 (US$39,33) per metrik ton
terhadap harga gandum di pasar lokal
India yang mencapai Rs 6.850
(US$137,86) per metrik ton,” kata
Ratna.
Selain itu, menurut Ratna, pemerintah India juga memberikan
subsidi atas biaya transportasi terigu
yang diekspor. Subsidi transportasi itu
bervariasi mulai dari Rs292,50
(US$6,05) untuk transportasi terigu
yang akan diekspor dari wilayah produksi di India Utara melalui pelabuhan di pantai barat, Rs375,50
(US$7,77) ke pelabuhan di pantai
timur, dan Rs455 (US$9,42) apabila
dikapalkan dari pelabuhan di pantai
selatan India.
Sebelum 1 Mei 2002, ungkap
Ratna, pengusaha India yang ingin
mengekspor terigu dapat membeli
gandum di pasar lokal seharga Rs6.650
(US$137,66) per ton. “Untuk mendapatkan subsidi ekspor dari pemerintah, calon eksportir harus memberikan jaminan bank kepada pemerintah India sebesar Rs1.900
(US$39,33) per ton untuk jaminan
subsidi gandum dan jaminan bank
lainnya sesuai dengan besaran subsidi
transportasinya.”
Menurut dia, eksportir tersebut
akan menerima subsidi yang dimaksud
segera setelah menunjukkan dokumen ekspor terigu kepada pemerintah.
Sedangkan subsidi untuk transportasi
diberikan setelah eksportir yang
bersangkutan menunjukkan bukti
pengapalan ekspor terigu.
Namun, lanjutnya, pemerintah
India tidak lagi mensyaratkan kedua

jenis jaminan bank itu sejak 1 Mei
2002. “Tidak heran kalau sejak saat
itu, impor terigu dari India di pasar
Indonesia melonjak.”
Berdasarkan data Biro Pusat
Statistik (BPS) dan Balai Karantina
Pelabuhan, kata Ratna, impor terigu
asal India hanya 484 ton pada bulan
Januari 2002, kemudian naik menjadi
678 ton pada bulan berikutnya. Tapi,
mulai Maret impor melonjak hampir
empat kali lipat menjadi 2.530 ton dan
2.572 ton pada bulan berikutnya.
Impor terigu dari India terus naik
selama Mei-Juli yaitu masing-masing
5.637 ton, 9.389 ton dan 9.716 ton,
meskipun sedikit turun menjadi 6.493
metrik ton Agustus lalu.
Dia menandaskan praktik subsidi bahan baku gandum dan transportasi untuk ekspor terigu tersebut
jelas-jelas melanggar ketentuan perdagangan internasional sebagaimana
diatur oleh Organisasi Perdagangan
Dunia (WTO) dan merupakan praktik dumping.
Selain itu, lanjut Ratna, terigu
asal India yang masuk ke pasar Indonesia juga tidak memenuhi ketentuan
standar mutu, kesehatan dan keamanan pangan yang berlaku di Indonesia,
seperti Standar Nasional Indonesia
(SNI) wajib tepung terigu, Pendaftaran dan Labelisasi Produk Pangan.
Penegakan SNI Masih Lemah
Dalam kesempatan itu, Ratna
juga mengeluhkan masih sangat
lemahnya penegakan aturan Standar
Nasional Indonesia (SNI) untuk
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produk terigu selama ini sehingga
mengakibatkan banyaknya produk
terigu impor yang tidak memenuhi
SNI masuk ke pasar domestik.
Menurut Ratna, berdasarkan pemantauan Aptindo terhadap peredaran terigu di pasar domestik selama tahun 2002/2003 banyak terigu
impor dari mancanegara yang masuk
tanpa dilengkapi dengan sertifikat
SNI.
“Hingga kini masih banyak
produk terigu impor yang masuk ke
pasar dalam negeri tidak memenuhi
persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI), padahal pemerintah
telah menetapkan SNI terigu sebagai
ketentuan yang wajib dipenuhi oleh
setiap pemasok terigu yang ingin memasarkan produknya di Indonesia.
Kondisi tersebut telah menimbulkan
kerugian terhadap kalangan industri
penghasil terigu nasional mengingat
untuk melakukan program fortifikasi
terigu yang merupakan salah satu
ketentuan dalam SNI terigu kalangan
produsen terigu di dalam negeri harus
mengeluarkan biaya tambahan sebesar Rp 40 miliar/tahun,” kata Ratna.
Menurut Ratna, pelanggaran
aturan SNI terigu tidak hanya dilakukan oleh para pemasok terigu asing
berskala kecil-menengah, tetapi juga
dilakukan oleh pemasok terigu
berskala besar seperti Manildra dari
Australia.
“Dalam pemantauan pasar terigu
yang dilakukan Aptindo selama ini
kami berhasil menemukan dua merek
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Bongkar muat terigu

terigu produksi Manildra yang dipa-

produk-produk terigu yang tidak

sarkan di Indonesia, yaitu Koogura

memenuhi standar SNI terigu,” tegas

dan Kuda, yang tidak memenuhi per-

Ratna.

syaratan SNI,” kata Ratna.

Ratna mengatakan akibat le-

Selain kedua merek tersebut,

mahya penegakan aturan SNI terigu

tambah Ratna, masih banyak merek-

ditambah dengan tidak tegasnya sikap

merek terigu impor lainnya yang tidak

pemerintah dalam menangani masuk-

memenuhi persyaratan SNI, bahkan

nya terigu dumping dari luar negeri,

sebagian diantara mereka ada juga

maka selama tahun 2002 volume

yang memalsukan sertifikat analisa

impor terigu Indonesia mengalami

(certificate of analysis/COA) dan

lonjakan sekitar 55% dibandingkan

sertifikat SNI.

tahun 2001.

“Kami mengharapkan lembaga

“Berdasarkan data impor terigu

pemerintah yang bertangung jawab

dari Ditjen Bea dan Cukai, impot

dalam pengawasan pelaksanaan SNI

terigu Indonesia selama tahun 2002

ini, yaitu Departemen Perindustrian

mencapai sekitar 400.000 ton atau

dan Perdagangan dan Badan Peng-

naik sekitar 55% dibandingkan

awasan Obat dan Makanan (BPOM)

dengan volume impor terigu selama

dapat melaksanakan tugasnya dengan

tahun 2001 yang mencapai 256.000

baik guna mencegah masuknya

ton,” demikian Ratna.

mi
p
mip
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Ek
onomi dan Bisnis
Ekonomi

RI Beli Pesawat Rusia
melalui Skema Imbal
Dagang
Pemerintah Indonesia akhirnya
memutuskan untuk kembali mengaktifkan rencana pembelian empat
pesawat tempur Sukhoi (dua pesawat
Sukhoi Su-30MK dan dua pesawat
Sukhoi Su-27 Flanker) dan dua
helikopter MI-35 buatan Rusia
beserta suku cadangnya yang sempat
tertunda selama beberapa tahun.
Pembelian pesawat militer buatan
Rusia tersebut dimaksudkan untuk
memperkuat jajaran TNI Angkatan
Udara RI yang dalam beberapa waktu
terakhir banyak pesawat tempurnya
yang tidak bisa beroperasi berkaitan
dengan kesulitan memperoleh suku
cadang.
Untuk keperluan pengadaan
pesawat tempur itu pemerintah Indonesia secara resmi telah menandatagani kontrak pembelian keempat
pesawat tempur Sukhoi dan dua
helikopter MI-35 tersebut dengan
pemerintah Rusia senilai US$ 192,9
juta. Dari nilai pembelian sebesar itu,
sebagian besar diantaranya, yaitu
senilai US$ 166,9 juta dilakukan
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Pesawat Sukhoi

dalam bentuk imbal dagang dengan
30 jenis komoditas produksi
Indonesia.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag, Sudar S.A. mengatakan kontrak pembelian pesawat
tempur dan helikopter militer melalui
skema imbal dagang tersebut sudah
ditandatangani pihak Indonesia dan
Rusia di Moskow pada 24 April 2003
lalu menyusul kunjungan delegasi

Presiden RI Megawati Soekarnoputri
ke Moskow 20-22 April 2003 lalu.
“Pihak Indonesia dan Rusia
telah menandatangani kontrak pembelian dua pesawat Sukhoi Su-27
Flanker, dua pesawat Sukhoi Su-30
MK dan dua helikopter MI-35 senilai
US$ 192,9 juta. Dari jumlah itu
pemerintah Indonesia melalui Badan
Urusan Logistik (Bulog) yang didukung Bank Bukopin akan membayar
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secara tunai senilai US$ 26 juta
sebagai DP (down payment), sedangkan sisanya senilai US$ 166,9 juta
akan dibayar dalam bentuk imbal
dagang dengan 30 jenis komoditas
produksi Indonesia seperti CPO,
karet alam, tekstil dan produk tekstil,
teh, kopi dll,” kata Sudar.
Nilai dari kontrak pembelian
keempat pesawat tempur Sukhoi tersebut, menurut Sudar, mencapai US$
171 juta, sedangkan nilai kontrak
pembelian dua unit helikopter MI-35
mencapai US$ 21,9 juta.
Menurut Sudar, realisasi dari
pengiriman pesawat Sukhoi dan
helikopter MI-35 akan dilakukan
pada September 2003 melalui perusahaan BUMN Rusia Rorsoboron
export yang didukung penuh oleh
Vneshe - conombank sedangkan
pengiriman ke-30 komoditas produksi Indonesia akan dilakukan oleh
Bulog yang didukung Bank Bukopin
yang akan dimulai pada Mei 2003
sampai Oktober 2004.
Saat ini, kata Sudar, pembuatan pesawat tempur Sukhoi dan helikopter MI-35 di pabriknya di Rusia
sudah mencapai sekitar 70% dan pesawat tersebut kini tinggal dilengkapi
dengan berbagai peralatan tertentu
sesuai dengan pesanan pemerintah
Indonesia. Dengan demikian seluruh
pesanan pesawat tersebut sudah akan
dapat diserah terimakan pada bulan
September 2003 mendatang.
“Daftar komoditas produksi
Indonesia yang akan diimbal dagangkan dengan pesawat Sukhoi dan

Edisi Khusus Pameran Produksi Indonesia 2003

helikopter MI-35 tersebut sudah
disepakati oleh pihak Indonesia dan
Rusia, termasuk nilai untuk setiap
komoditas yang akan dibeli Rusia.
Namun demikian kedua belah pihak
belum menetapkan volume untuk
masing-masing komoditas tersebut
mengingat hal itu menyangkut kesepakatan harga dll. Namun demikian
mengenai volume dari masingmasing produk tersebut akan ditentukan secepatnya mengingat realisasi
dari kegiatan imbal dagang tersebut
juga akan segera dilakukan dalam
waktu dekat,” kata Sudar.
Menurut Sudar, Indonesia sengaja memilih pesawat tempur
Sukhoi buatan Rusia dan helikopter
militer MI-35 untuk memperkuat jajaran Angkatan Udara Indonesia
karena pesawat tempur buatan Rusia
tersebut harganya relatif lebih murah
ketimbang pesawat tempur buatan
Barat (khususnya AS) dan pemerintah Rusia sendiri bersedia melakukan imbal dagang dalam pembelian pesawat tempur tersebut.
Sementara itu, Ketua Umum
Gabungan Perusahaan Kelapa Sawit
Indonesia (Gapki), Derom Bangun
yang turut serta dalam rombongan
delegasi pemerintah Indonesia ke
Moskow mengatakan dalam kontrak
imbal dagang tersebut telah disepakti
bahwa Rusia akan mengimpor CPO
senilai US$ 15 juta dari Indonesia
dalam kurun waktu tiga bulan antara
Mei-Juli 2003.
“Dengan kontrak pembelian
senilai US$ 15 juta tersebut dan

dengan harga CPO di pasar internasional sekitar US$ 400/metrik ton
dewasa ini, maka volume CPO yang
akan dipasok Indonesia ke Rusia
dalam kurun tiga bulan tersebut
mencapai sekitar 37.500 ton,” kata
Derom.
Pasokan sebesar 37.500 ton
selama kurun tiga bulan tersebut,
menurut Derom, tidak akan banyak
berpengaruh terhadap situasi supply
demand CPO di dalam negeri. Sebab
pada tahun 2003 ini diperkirakan
produksi CPO Indonesia akan mengalami kenaikan 600.000 ton dari
sekitar 9,0 juta ton pada tahun 2002
lalu menjadi 9,6 juta ton tahun 2003.
“Dengan tambahan produksi
sebesar 600.000 ton selama tahun
2003 berarti akan akan terdapat tambahan produksi CPO sebesar 50.000
ton setiap bulannya selama tahun
2003. Jadi, dengan adanya tambahan
permintaan CPO dari Rusia sebesar
37.500 ton dalam jangka tiga bulan
tidak akan banyak memberikan
pengaruh terhadap situasi supply
demand CPO di dalam negeri dan
kontrak penjualan CPO jangka
panjang dengan importir di luar
negeri pun tidak akan mengalami
gangguan,” demikian Derom.
Menurut catatan Media Indag,
pemerintah Indonesia pernah mengumumkan rencana pembelian pesawat Sukhoi dan helikopter MI beserta suku cadangnya melalui skema
imbal dagang pada tahun 1997.
Namun rencana pembelian pesawat
tempur dan helikopter militer buatan
51

Ek
onomi dan Bisnis
Ekonomi
Rusia tersebut akhirnya batal. Kabarnya pemerintah Indonesia ketika
itu mendapat tekanan dari pemerintah AS dan sekutunya untuk
membatalkan rencana tersebut. Bahkan kabarnya pemerintah AS mengancam akan mengembargo pasokan
suku cadang pesawat F-16 yang
selama ini telah memperkuat jajaran
Angkatan Udara RI.
Selama ini kebanyakan pesawat
tempur yang dimiliki jajaran Angkatan Udara RI terdiri dari pesawat
tempur buatan AS dan Inggris, yaitu
F-16 Fighting Falcon dan F-5E Tiger
buatan AS serta F-4 Sky Hawk buatan Inggris. Pesawat-pesawat tersebut
kini banyak yang digroundkan karena kesulitan memperoleh suku cadang akibat embargo senjata yang diterapkan kedua negara tersebut terhadap Indonesia yang dikaitkan
dengan tuduhan pelanggaran HAM
di Timor Timur.
Jangan Sampai Merusak Pasar
Tradisional
Rencana pemerintah untuk
membeli pesawat tempur Rusia melalui skema imbal dagang (counter
trade) diharapkan jangan sampai merusak hubungan dengan kalangan
pembeli tradisional yang selama ini
menjadi pembeli tetap komoditas-komoditas perkebunan Indonesia khususnya komoditas minyak sawit
mentah (crude palm oil/CPO) dan
karet alam.
Demikian diungkapkan Wakil
Direktur Pelaksana Kantor Pema-
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saran Bersama (KPB) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Ir. Bagas
Angkasa kepada pers sehubungan
dengan rencana pemerintah untuk
membeli pesawat tempur Sukhoi dan
helikopter MI buatan Rusia melalui
skema imbal dagang dengan sejumlah
komoditas ekspor utama Indoesia
seperti CPO dan karet alam.
“Para pembeli CPO tradisional
yang selama ini menjadi pelanggan
tetap CPO Indonesia tetap harus dipertahankan untuk mempertahankan pasar CPO kita di luar negeri.
Karena itu, dalam pelaksanaan imbal
dagang nanti kalaupun memang ditetapkan komoditas CPO termasuk di
dalamnya maka PTPN akan tetap
mempertahankan penjualan CPO
kepada para pembeli tradisional
tersebut walaupun mungkin volumenya akan dikurangi,” kata Bagas.
Menurut Bagas, mempertahankan pasar yang sudah digarap dengan
baik selama ini sangat penting artinya
untuk menjaga kelangsungan penjualan CPO di kemudian hari. Sebab
kalau hubungan dagang yang selama
ini berlangsung baik diputus begitu
saja gara-gara imbal dagang maka
PTPN akan mengalami kesulitan
untuk memasuki pasar di masa-masa
mendatang.
“Komoditas CPO selama ini
merupakan komoditas yang cukup
banyak dibutuhkan di pasar internasional dan komoditas ini bukan merupakan komoditas yang tidak laku
di pasar. Umumnya para produsen
CPO di dalam negeri sudah memiliki

para pembeli tetap di luar negeri.
Bahkan ada beberapa produsen CPO,
khususnya produsen swasta, yang
sudah menyepakati penjualan jangka
panjang (forward sales) sampai enam
bulan kedepan,” tegas Bagas.
Namun demikian, Bagas mengakui sebagai institusi milik pemerintah KPB PTPN akan turut serta
dalam rencana pemerintah tersebut
apabila pemerintah menugaskannya.
“Namun KPB PTPN akan mengusulkan agar tidak seluruh CPO
untuk imbal dagang itu dipasok dari
PTPN. Mungkin sebagian CPO
lainnya perlu dipasok oleh swasta.
Karena PTPN juga perlu tetap mempertahankan pasar tradisionalnya.”
Menurut Bagas, selama ini
kegiatan ekspor CPO PTPN rata-rata
mencapai 50.000 ton/bulan yang
CPO-nya bersumber dari CPO
produksi PTPN I, PTPN II, PTPN
III, PTPN IV dan PTPN V yang
produksi kelima PTPN tersebut ratarata mencapai 100.000 ton/bulan.
Sekitar 50.000 ton lainnya dipasok
ke pasar domestik untuk memenuhi
kebutuhan kalangan prosesor minyak
goreng di dalam negeri.
“Ada dua kemungkinan kalau
KPB PTPN dilibatkan dalam kegiatan imbal dagang ini. Pertama,
mengurangi pasokan CPO ke pasar
domestik. Namun alternatif ini
dikhawatirkan akan mempengaruhi
pasokan minyak goreng di dalam
negeri. Alternatif kedua adalah
mengurangi pasokan kepada para
pembeli tradisional di luar negeri,”
tutur Bagas.
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Senada dengan pernyataan
Bagas, sumber Media Indag di kalangan pemasok karet alam menyatakan kebanyakan karet alam Indonesia dewasa ini sudah dijual secara
forward sampai enam bulan ke depan
kepada para industri pengguna karet
alam di luar negeri.
“Kalau memang rencana imbal
dagang ini sudah disepakati kedua
pemerintahan Indonesia-Rusia maka
sebaiknya pelaksanaan dari rencana
tersebut diberi tenggang waktu
cukup lama, mungkin setahun atau
dua tahun, agar ada kesempatan bagi
para produsen di dalam negeri untuk
meningkatkan produksi. Sebab stok
karet alam yang ada dan produksi
karet pada beberapa bulan kedepan
sudah ada kontrak penjualannya,”
kata sumber itu.
50.000 Ton Karet Alam
Secara terpisah, kalangan pengusaha karet alam nasional menyatakan kesiapannya untuk memasok
30.000 ton sampai 50.000 ton karet
alam per tahun ke Federasi Rusia
dalam rangka mendukung rencana
pemerintah dalam pembelian pesawat tempur dan helikopter mi-liter
buatan Rusia melalui skema imbal
dagang (counter trade).
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo),
Asril Sutan Amir mengatakan para
pengusaha karet alam anggota Gapkindo sudah siap untuk menyisihkan
karet alam sebanyak 30.000 ton
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sampai 50.000 ton per tahun untuk
dipasok ke Federasi Rusia dalam
rangka pelaksanaan imbal dagang
dengan pesawat tempur dan helikopter Rusia.
“Gapkindo sangat mendukung
pelaksanaan skema imbal dagang
tersebut. Bahkan pengusaha karet
anggota Gapkindo sudah siap untuk
memasok karet alam sampai 100.000
ton dalam jangka waktu dua tahun.
Namun demikian dalam pelaksanaannya nanti kegiatan imbal dagang
ini baru dapat dilakukan apabila ada
kepastian mengenai sistem pembayarannya dan harus dilakukan
dengan tetap memperhatikan mekanisme pasar, khususnya dalam penentuan harganya,” kata Asril.
Kepastian sistem pembayaran
dimaksud, menurut Asril, adalah
harus menggunakan L/C (letter of
credit) yang diback up penuh oleh
pemerintahan dan otoritas moneter
kedua negara. Selain itu, dalam penentuan harganya pemerintah bias
menetapkan harga masing-masing
komoditas untuk jangka lama (long
term contract) asalkan tetap mengacu pada harga yang terjadi di pasar
internasional.
“Penjualan dengan harga tertentu yang ditetapkan di awal kontrak untuk jangka waktu lama bisa
saja dilakukan karena model seperti
itu juga lazim dilakukan dalam kegiatan perdagangan karet selama ini.
Dalam dunia perdagangan penjualan
seperti itu biasanya dikenal dengan
istilah forward sales,” kata Asril.

Menurut Asril, rencana imbal
dagang pesawat tempur Rusia dengan
karet alam sangat baik dampaknya
terhadap pasar karet di pasar internasional. Sebab kegiatan imbal
dagang dengan karet ini akan memberikan sentimen positif di pasar
hingga akan akan mampu mendorong harga karet dunia.
“Dengan pembelian karet alam
dalam volume cukup besar melalui
skema imbal dagang ini, Rusia akan
menjadi pasar baru bagi karet alam
produksi Indonesia. Kendati demikian, imbal dagang karet ini tidak
akan mengganggu kontrak penjualan
karet alam jangka panjang yang
sudah ditandatangani pemasok karet
Indonesia dengan para pembeli
tradisional dari negara lain,” tegas
Asril.
Asril memperkirakan Rusia
akan membeli jenis karet Ribbed
Smoked Sheet (RSS-1) atau
Standard Indonesian Rubber (SIR20) dengan volume yang berkisar
antara 30.000 ton sampai 50.000 ton/
tahun. Perkiraan volume kebutuhan
karet alam Rusia tersebut didasarkan
pada volume impor karet alam Rusia
selama ini.
Pada tahun 2000, misalnya,
Federasi Rusia mengimpor karet alam
sebanyak 35.500 ton karet alam dari
berbagai negara termasuk dari
Indonesia. Pada tahun 2001 volume
impornya turun menjadi tinggal
32.900 ton.

mi
p
mip
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Pasar Lelang, Alternatif Pasar yang
Makin Menjanjikan Petani
besar bagi petani,
mulai dari terus tertekannya harga komoditas pertanian
hingga
rusaknya
(membusuknya) komoditas pertanian karena tidak dapat terjual akibat tidak adanya saluran pemasaran.
Menyadari pentingnya peranan pasar
lelang tersebut, Departemen Perindustrian
dan Perdagangan sejak
beberapa bulan lalu
telah mendirikan sebuah pilot project
pasar lelang yang dikhususkan untuk komoditas pertanian
yang berlokasi di BanKegiatan pasar komoditas
dung, Jawa Barat. PenKeberadaan pasar lelang komodirian pasar lelang ini di luar dugaan
ditas pertanian yang sudah sejak lama
banyak menyedot perhatian masyadinanti-nantikan kalangan petani
rakat petani dan pedagang komoditas
maupun pedagang ternyata mampu
pertanian, tidak hanya dari wilayah
menjadi instrumen pasar alternatif
Bandung dan Jawa Barat saja, tetapi
yang memadai untuk memperlancar
juga banyak mengundang perhatian
bahkan mempercepat pemasaran berdari petani dan kalangan pedagang
bagai komoditas pertanian produksi
dari propinsi lain di tanah air.
petani. Tidak adanya instrumen pasar
Tidak mengherankan apabila
yang memadai selama ini seringkali
nilai transaksi dari kegiatan pasar
mengakibatkan kerugian yang sangat
lelang di Bandung tersebut semakin
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hari semakin meningkat, dari semula
hanya puluhan hingga ratusan juta
rupiah kini telah meningkat menjadi
puluhan miliar rupiah. Terus meningkatnya nilai transaksi di pasar lelang
Bandung tersebut juga ditunjang
oleh makin banyaknya petani dan
pedagang dari luar kota Bandung dan
Jawa Barat yang turut memanfaatkan
instrument pasar lelang tersebut.
Melihat terus berkembangnya
animo masyarakat petani dan pedagang dalam kegiatan pasar lelang di
tanah air, Deperindag merencanakan untuk membuka sedikitnya
tiga pasar lelang yang baru di sejumlah daerah di tanah air selama tahun
2003 ini. Sebab instrument pasar
lelang ini sudah terbukti menjadi
sarana perdagangan yang efektif
sekaligus sebagai sarana pembentukan harga bagi berbagai produk
pertanian.
Dirjen Perdagangan Dalam
Negeri Deperindag, Rifana Erni
mengatakan setelah berhasil membuka satu pasar lelang yang dikhususnya untuk kegiatan perdagangan
produk pertanian di Bandung (Jawa
Barat) beberapa waktu lalu, Deperindag akan kembali membuka tiga
pasar lelang yang sama di tiga kota
di Indonesia.
“Pada akhir Maret lalu Deperindag telah membuka satu pasar
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lelang di kota Dairi, Sumatera Utara
dan akan disusul dengan pembukaan
dua pasar lelang lainnya, yaitu di Makassar (Sulawesi Selatan)dan Banjarmasin (Kalimantan Selatan) pada
bulan berikutnya,” kata Rifana
kepada pers di Jakarta belum lama ini.
Menurut Rifana, pembukaan
pasar lelang di Bandung yang merupakan proyek percontohan dan dikhususkan untuk kegiatan perdagangan sistem lelang bagi komoditas
pertanian seperti sayuran, buahbuahan dan komoditas perkebunan,
dinilai cukup berhasil.
“Pasar lelang di Bandung yang
merupakan proyek percontohan kini
sudah berjalan dengan baik dengan

nilai transaksi yang terus meningkat.
Dalam hitungan bulan nilai transaksi
di pasar lelang ini telah meningkat
menjadi Rp 60 miliar dari semula
hanya Rp 200 juta sampai Rp 250
juta ketika pertama kali pasar lelang
ini dibuka,” tutur Rifana.
Karena itu, lanjut Rifana, melihat keberhasilan pembukaan pasar
lelang di Bandung tersebut, Deperindag kini merencanakan untuk
membuka pasar lelang di beberapa
kota lainnya di seluruh Indonesia.
Namun demikian, Rifana mengakui bahwa keterbatasan dana
yang dimiliki pemerintah dalam
mendirikan pasar-pasar lelang
tersebut maka pembangunannya

dilakukan secara bertahap untuk
beberapa kota utama yang selama
ini memang menjadi sentra perdagangan produk pertanian di dalam
negeri.
Sementara itu,Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
Deperindag, Bachrul Chairi mengatakan untuk membangun satu pasar
lelang di suatu daerah memang diperlukan dana yang cukup besar.
Sedikitnya pemerintah harus menyediakan dana antara Rp 3 miliar
sampai Rp 4 miliar untuk membangun satu pasar lelang yang cukup
memadai sebagai sarana kegiatan
p
mip
lelang produk pertanian tersebut. mi
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Desain Produk RI Menangkan Lomba
Desain Produk di Jepang
Banyak produk buatan Indonesia yang ternyata memiliki kualitas
yang tinggi dan memiliki banyak
pelanggan di pasar mancanegara.
Padahal di Indonesia sendiri produk
tersebut tidak banyak diminati
pembeli walaupun produk tersebut
memiliki kualitas yang sudah teruji
dengan baik di pasar internasional.
Langkanya publikasi dan mungkin juga karena masih rendahnya
apresiasi masyarakat Indonesia terhadap produk buatan dalam negeri
sendiri telah mengakibatkan banyak
produk Indonesia yang sebetulnya
memiliki kualitas tinggi tetapi mengalami nasib tragis dicampakkan oleh
konsumennya sendiri di pasar
domestik.
Salah satu bukti dari sekian
banyak produk Indonesia yang mendapatkan apresiasi tinggi di luar
negeri adalah diakuinya desain
sejumlah produk Indonesia di pasar
Jepang sebagai produk yang memiliki
desain berkualitas tinggi. Belum lama
ini empat jenis produk hasil rancangan para perancang produk
Indonesia berhasil memenangkan
lomba desain produk di Jepang
sehingga produk-produk tersebut
berhak menggunakan label G Mark
yang menjadi prasyarat bagi setiap
produk yang akan dipasarkan di pasar
domestik Jepang.
Kepala Badan Pengembangan
Ekspor Nasional (BPEN), Diah
Maulida mengatakan dari delapan
produk industri (dari delapan
kategori yang berbeda) hasil rancangan para perancang Indonesia
yang diikutsertakan dalam lomba
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desain produk industri di Jepang,
empat jenis produk diantaranya
berhasil memenangkan lomba yang
diselenggarakan di Jepang belum
lama ini.
Kedelapan produk industri yang
diikutsertakan dalam lomba desain
produk di Jepang tersebut merupakan
produk-produk yang sebelumnya berhasil menjadi pemenang dalam
Indonesian Good Design Selection
(IGDS) 2002 beberapa waktu lalu
yang diselenggarakan bersama oleh
Pusat Desain Nasional, Deperindag
(Ditjen Industri dan Dagang Kecil
Menengah (IDKM), Ditjen Perdagangan Dalam Negeri dan Badan
Pengembangan Ekspor Nasional
(BPEN), Japan International
Cooperation Agency (JICA),
Surveyor Indonesia, Bank Bukopin
dan Perum Pengembangan Sarana
Usaha.
Keempat produk yang memenangkan lomba desain tersebut
adalah kursi rotan hasil rancangan
PT Cirebon Rattan Design Centre,
tempat buah dari mendong hasil
rancangan Wieland & Partners,
hiasan dinding berupa susunan
anting-anting khas etnik suku dayak
hasil rancangan PT Reka Kriya
Kevala dan kopi excelso dengan
kemasan tertentu yang memungkinkan aroma kopinya dapat tercium
tanpa harus membuka kemasannya
hasil rancangan PT Santos Jaya
Abadi.
Menurut Diah, keikutsertaan
produk-produk Indonesia dalam
lomba desain produk di Jepang
tersebut merupakan kelanjutan dari

program penyelenggaraan IGDS
untuk mengikutsertakan para pemenang IGDS dalam pameran dan
lomba desain di luar negeri.
Dalam penyelenggaraan IGDS
2002 lalu yang menjadi pemenang
Grand Award adalah PT Cirebon
Rattan Design Centre untuk ketegori
Furniture & Interrior, PT Reka Kriya
Kevala untuk Gift Item, PT Santos
Jaya Abadi untuk Food Packaging,
Wieland & Partners untuk Housing
Equipment, PT Cahaya Sakti
Furintraco untuk Office & Store,
Borobudur Silver untuk Jewelry.
Sementara itu, penghargaan Gold
Award jatuh kepada PT Cirebon
Rattan Design Centre dengan
produk kursi rotannya.
Kendati sejumlah produk hasil
rancangan asli Indonesia sudah
terbukti memiliki kualitas yang
cukup baik di pasar internasional,
namun Diah mengakui bahwa selama
ini sebagian besar pengusaha Indonesia masih belum begitu memperhatikan pentingnya masalah desain
produk dalam kegiatan perdagangan.
Kelemahan dalam hal desain tersebut
seringkali membuat produk Indonesia kalah bersaing di pasar internasional.
Pendapat senada juga diungkapkan Ketua Dewan Desain
Nasional, Prof. Widagdo. Menurut
Widagdo, apresiasi kalangan pengusaha di dalam negeri selama ini terhadap desain masih sangat rendah.
Salah satu indikator dari lemahnya
apresiasi tersebut adalah sedikitnya
jumlah pengusaha yang mengikutsertakan produk-produknya dalam
p
mip
IGDS 2002 lalu. mi
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Deperindag Segera Atur Bisnis
Depo Air Minum Isi Ulang

Air Minum Isi Ulang

Dalam beberapa tahun terakhir
ini bisnis air minum isi ulang begitu
banyak bermunculan di tengah
masyarakat bagaikan jamur di musim
hujan. Fenomena maraknya bisnis air
minum isi ulang ini tampaknya
memang banyak menyedot minat
pelanggan air minum di sejumlah
kota besar, khususnya dari kalangan
masyarakat menengah ke bawah yang
merasa terlalu berat untuk membeli
air minum dalam kemasan (AMDK).
Kehadiran bisnis baru tersebut
di tengah masyarakat tampaknya
memang menjadi alternative baru
sebagai sumber pemenuhan kebutuhan air minum khususnya bagi
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kalangan masyarakat menengah ke
bawah. Apalagi di tengah himpitan
dan tekanan ekonomi yang semakin
berat akibat krisis ekonomi berkepanjangan, kehadiran pemasok air
minum isi ulang ini bagaikan hujan
deras di tengah musim kemarau.
Namun demikian, terus berkembangnya bisnis air minum isi
ulang tersebut kini mulai membuat
gerah kalangan pelaku bisnis AMDK,
khususnya produsen AMDK bermerek seperti Aqua, Vit, Ades, 2Tang
dll. Karena mereka merasa berkembangnya bisnis air minum isi ulang
ini telah mulai menggerogoti pangsa
pasar mereka di pasar domestik.

Betapa tidak, banyak pelanggan yang
semula mengkonsumsi AMDK galonan kini beralih ke air minum isi
ulang yang harganya jauh lebih
murah.
Sebagai perbandingan, harga
satu galon AMDK (ukuran 19 liter)
merek Aqua di pasaran kini Rp
8.000/galon, sedangkan untuk merek
Vit (ukuran sama) Rp 7.000/kg.
Namun harga satu galon air minum
isi ulang (ada yang memakai merek
ada juga yang tidak memakai merek)
umumnya berkisar antara Rp 2.500/
galon sampai Rp 3.500/galon.
Sejumlah pelaku bisnis AMDK
menilai produk air minum isi ulang
banyak diragukan keamanannya bagi
konsumen karena kebanyakan depo
air minum isi ulang tidak dilengkapi
dengan sarana filtrasi dan sterilasi
yang memadai. Dengan demikian
produk air minum isi ulang dikhawatirkan dapat menimbulkan berbagai penyakit bagi konsumen.
Namun demikian di sisi lain,
maraknya bisnis air minum isi ulang
telah menyediakan lapangan kerja
dan lapangan usaha baru bagi kalangan masyarakat yang memiliki
modal yang tidak terlalu besar,
sehingga diharapkan berkembangnya
bidang usaha baru tersebut dapat
turut mengurangi beban pengang-

57

Ek
onomi dan Bisnis
Ekonomi
guran di masyarakat yang kini sudah

mengatur kegiatan usaha depo air

dapat memproduksi air minum isi

begitu berat.

minum isi ulang. Padahal dalam

ulang dengan cara-cara produksi

Pemerintah sendiri, khususnya

beberapa tahun terakhir ini kegiatan

yang baik dan memenuhi persyaratan

Departemen Perindustrian dan

bisnis tersebut banyak bermunculan

kesehatan yang telah ditetapkan

Perdagangan (Deperindag) menilai

di masyarakat.

pemerintah,” tegas Yamin.

berkembangnya bisnis air minum isi

“Aturan pemerintah yang ada

Mengenai persayaratan cara-

ulang sebagai sebuah fenomena yang

selama ini hanyalah mengatur ten-

cara produksi yang baik tersebut,

wajar sepanjang tidak menimbulkan

tang kegiatan bisnis air yang dike-

tambah Yamin, para pelaku industri

dampak negatif bagi kesehatan dan

lompokkan ke dalam air minum

depo air minum isi ulang diharuskan

keamanan masyarakat konsumennya.

dalam kemasan (AMDK), sedangkan

memenuhi syarat produksi dengan

Karena itu, Deperindag dalam

mengenai kegiatan bisnis depo air

mengacu pada Peraturan Menteri

waktu dekat ini akan segera menge-

minum isi ulang sama sekali belum

Kesehatan (Permenkes) No. 907

luarkan ketentuan baru yang meng-

tersentuh ketentuan pemerintah,”

tahun 2002.

atur tentang bisnis depo air minum

tutur Yamin. Oleh karena itu, lanjut

“Permenkes No. 907/2002 ini

isi ulang tersebut. Kebijaksanaan ini

Yamin, Deperindag dalam waktu

bukan merupakan Standar Nasional

merupakan bagian dari upaya peme-

dekat ini akan segera mengeluarkan

Industri (SNI) karena ini haya meru-

rintah untuk membina para pelaku

ketentuan mengenai kegiatan bisnis

pakan persyaratan minimum yang

usaha depo air minum isi ulang seka-

yang relatif baru berkembang ter-

harus dipenuhi oleh industri skala

ligus untuk melindungi masyarakat

sebut.

kecil dalam memproduksi air mi-

sebagai konsumen komoditas ter-

Beberapa substansi regulasi

num isi ulang, sedangkan untuk

sebut agar terhindar dari peredaran

yang akan segera dikeluarkan

kegiatan industri AMDK sudah ada

air minum yang tidak layak konsumsi.

Deperindag tersebut antara lain me-

SNI tersendiri.

Rencana untuk mengeluarkan

nyangkut kewajiban pelaku bisnis

Dalam ketentuan baru terse-

aturan baru komoditas air minum isi

depo air minum isi ulang untuk me-

but, tambah Yamin, para pelaku usa-

ulang itu diungkapkan Direktur

miliki izin industri yang dikeluarkan

ha depo air minum isi ulang juga

Industri Agro Deperindag, H.M.

Deperindag. Dalam hal ini izin in-

tidak akan diperbolehkan melakukan

Yamin Rachman. Dia menyatakan,

dustri dapat diberikan kepada in-

distribusi, pemasaran dan penjualan

pemerintah c.q. Deperindag dalam

dustri skala kecil yang memproduksi

ke tempat lain selain di lokasi depo

waktu dekat ini akan segera menge-

air minum isi ulang dan telah meme-

isi ulang dimana konsumen yang

luarkan ketentuan baru yang meng-

nuhi persyaratan tertentu.

datang sendiri ke depo tersebut.

atur tentang kegiatan usaha depo air

“Selain mengeluarkan izin in-

“Karena itu, air minum yang

minum isi ulang menyusul maraknya

dustri bagi industri depo air minum

diproduksi di depo isi ulang juga tidak

kegiatan bisnis baru tersebut di tanah

isi ulang, Deperindag juga akan mem-

boleh memiliki atau mencantum

air.

berikan pembinaan kepada para pe-

merek sendiri. Jadi, galon isi ulangnya

Menurut dia, pemerintah perlu

laku usaha di industri ini khususnya

pun harus polos tanpa merek dan

mengatur kegiatan bisnis depo air

dalam masalah Good Manufacturing

tidak boleh menggunakan galon yang

minum isi ulang karena selama ini

Practices (GMP) agar para pelaku

bermerek produk AMDK,” demikian

tidak ada ketentuan pemerintah yang

industri depo air minum isi ulang ini

Yamin.
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Pusat Solusi Bisnis Siap
Pecahkan Permasalahan
Dunia Usaha
Kalangan pelaku usaha di
Indonesia kini bisa menarik napas
lega karena mereka kini memiliki
wahana dan wadah yang dapat segera
membahas dan memecahkan permasalahan yang mereka hadapi di lapangan dengan para pejabat pemerintah terkait yang berkompeten
dalam permasalahan yang mereka
hadapi tersebut.
Wahana atau wadah dimaksud
adalah Pusat Solusi Bisnis (PSB)
yang dibentuk menyusul keluarnya
keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Rini M. Sumarno
Soewandi No. 802/MPP/Kep/12/
2002 tanggal 12 Desember 2002
tentang pembentukan PSB yang
diketuai oleh Menperindag sendiri.
Sebelum ditetapkannya keputusan tersebut secara informal telah
terbentuk Tim yang dinamakan
Pusat Krisis yang telah melakukan
kegiatannya sejak September 2002.
Pengurus Pusat Krisis (kemudian
diubah namanya menjadi Pusat Solusi
Bisnis) diketuai oleh Menperindag
dengan anggota terdiri dari berbagai
unsur pejabat pemerintah dan pengusaha.
PSB dibentuk dengan tujuan
untuk membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi
dunia usaha agar mereka dapat men-
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jalankan atau meningkatkan kegiatan produksi dan usahanya secara
lancar dan efisien guna terjaminnya
kepastian kelangsungan usaha.
PSB adalah tim khusus yang di
dalamnya bergabung pejabat dari beberapa departemen pemerintah dan
pihak swasta untuk menyelesaikan
berbagai masalah usaha dengan
menghilangkan berbagai hambatan
yang dihadapi oleh pengusaha dalam
negeri maupun luar negeri agar tercipta kegiatan industri dan perdagangan yang efisien dan menguntungkan semua pihak.
Walaupun PSB masih relatif
baru dibentuk, berbagai masalah
yang diadukan dunia usaha sebagian
besar telah dapat diselesaikan dengan
baik. Lebih penting lagi PSB telah
menciptakan momentum yang baik
dan selanjutnya siap melangkah lebih
maju dan memberikan peran lebih
besar dalam membantu menyelesaikan berbagai masalah di masa
datang yang semakin berat.
Sekretaris PSB Ridwan Kurnaen
mengatakan PSB menyadari perlunya
mensosialisasikan hasil-hasil yang
telah dicapai dan peningkatan efisiensi bisnis serta kondisi yang semakin menyenangkan dalam berusaha di Indonesia kepada pihak luar
secara luas. Dengan kesadaran ini

PSB berupaya untuk mengemas
suatu paket public relations yang
mampu menaikkan citra Indonesia di
mata luar negeri yang saat ini dipenuhi dengan berita yang cenderung
negative.
Kunci keberhasilan PSB adalah
kerjasama yang erat antara departemen dan pihak pengusaha dalam
negeri dan luar negeri. “Kami melihat
sinergi ini sebagai terobosan yang
paling berarti dengan membentuk
suatu tim yang solid untuk menaikkan kemampuan industri Indonesia.
Menurut Ridwan, sejak awal
pendirian PSB telah disusun program
kerja PSB yang meliputi penanggulangan tindak kejahatan (preman)
di lingkungan kawasan industri, pemberantasan penyelundupan, penyelesaian masalah ketenagakerjaan,
perpajakan, biaya ekonomi tinggi dan
lain-lain. Sebagai gambaran, hanya
dalam jangka waktu sekitar empat
bulan (antara September-Desember
2002), kasus-kasus yang diadukan ke
PSB tersebut telah dapat ditangani
dengan baik dan telah berhasil
menyelesaikan sebanyak 61 kasus
yang diadukan kalangan dunia usaha
termasuk kasus penanggulangan
tindak kejahatan (premanisme) di
lingkungan kawasan industri, pemp
mip
berantasan penyelundupan dll. mi
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Sulsel dan Lampung Menjadi
Percontohan Sistem Resi Gudang

Pergudangan

Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel)
dan Lampung terpilih menjadi lokasi
proyek percontohan dalam penerapan sistem Resi Gudang (RG) yang
peresmian peluncurannya dipusatkan di Makasar (Sulsel) oleh Menperindag Rini M. Sumarno Soewandi, 7 Maret 2003 lalu.
Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Deperindag, Ardiansyah
Parman mengatakan Sulsel dan Lampung dipilih sebagai proyek percontohan penerapan sistem RG karena
kedua propinsi tersebut merupakan
daerah penghasil utama komoditas
pertanian, khususnya untuk komoditas kakao (Sulsel) serta kopi dan
lada (Lampung).
“Peresmian peluncuran proyek
percontohan sistem RG tersebut
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merupakan yang pertama kali
dilaksanakan tahun 2003 ini dengan
komoditas kakao di propinsi Sulsel
serta kopi dan lada di Propinsi
Lampung,” kata Ardiansyah kepada
pers di Jakarta belum lama ini.
Menurut Ardiansyah, selain dilakukan peresmian proyek percontohan sistem RG oleh Menperindag
Rini M. Sumarno Soewandi, pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan
penandatanganan tiga surat perjanjian dan dua MoU yang terkait dengan pelaksanaan sistem RG tersebut.
Ketiga surat perjanjian yang ditandatangani tersebut adalah surat
perjanjian kerjasama pola pembiayaan dengan agunan resi gudang
antara PT Aman Jaya (Lampung)
dengan Bank Niaga dan PT Bhanda

Ghara Reksa (BGR) untuk
komoditas kopi dan lada, antara PT
Palangga Utama (Sulsel) dengan
Bank Niaga dan PT BGR untuk
komoditas kakao serta antara PT
BGR dengan PT Kliring Berjangka
Indonesia (KBI).
Sementara itu, MoU yang ditandatangani adalah MoU kerjasama
pola pembiayaan dengan agunan resi
gudang antara PT Mega Eltra, PT
BGR dan PT KBI serta MoU kerjasama pengembangan usaha dan
peningkatan pendapatan petani
antara Dinas Perkebunan, Dinas
Industri dan Perdagangan, Dinas
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
Forum Petani Kakao, LSM Sukses
Sulawesi, Pertani, PT Pupuk Kaltim,
PT Mega Eltra dan PT BGR.
Ardiansyah mengatakan peresmian proyek percontohan RG tersebut dimaksudkan untuk memberikan keyakinan kepada para
pengambil keputusan mengenai pentingnya sistem RG yang efisien di
Indonesia dan untuk meyakinkan
kalangan perbankan dan pedagang
internasional bahwa Indonesia
terbuka untuk kegiatan bisnis di
bidang perdagangan komoditi sekaligus untuk meningkatkan efisiensi
perdagangan komoditi.
“Dari peluncuran proyek percontohan ini diharapkan dapat
diperoleh masukan bagi penyem-
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purnaan Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Resi Gudang
yang saat ini sedang dalam proses
pembahasan di tingkat interdep,”
kata Ardiansyah.
RG merupakan isntrumen keuangan yang dapat dipergunakan sebagai agunan untuk memperoleh
kredit atau dukungan pembiayaan.
Sistem RG memberikan peluang peningkatan atau pengembangan usaha
melalui dukungan pembiayaan yang
dapat diperoleh secara fleksibel sesuai dengan besarnya nilai komoditas
yang telah disimpan di gudang terdaftar.
Kerjasama Kembangkan WRF
Sementara itu, PT Sucofindo
menjalin kerjasama dengan PT Madani Securities untuk mengembangkan program pendanaan resi gudang
atau Warehouse Receipt Financing
(WRF) di Indonesia sebagai salah
satu alternatif solusi pembiayaan bagi
para pengusaha di sektor riil dengan
memanfaatkan barang di gudang
(inventory) sebagai agunan (kolateral).
Nota kesepahaman mengenai
kesepakatan kerjasama antara PT
Sucofindo dan PT Madani Securities
tersebut ditandatangani di Jakarta
(Senin, 21/4/2002) masing-masing
oleh Zafar D. Idham selaku Dirut PT
Sucofindo dan Inarno Djajadi selaku Dirut PT Madani Securities, disaksikan oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi(Bappebti) Ardiansyah Parman.
Dirut PT Sucofindo Zafar D.
Idham mengatakan skema WRF yang
juga dikenal dengan Collateral

Edisi Khusus Pameran Produksi Indonesia 2003

Management Scheme (CMS) merupakan alternatif pendanaan bagi
perusahaan yang tidak memiliki
jaminan aset tetap (fixed asset) yang
memadai tetapi memiliki ptensi bisnis
dan inventory yang dapat diagunkan.
“Debitur dapat memperoleh
fasilitas kredit dari bank berdasarkan
resi gudang atau warehouse receipt
(WR) yang dikeluarkan oleh Sucofindo selaku Collateral Manager
(CM) atau pengelola agunan. Pelaksanaan skema WRF atas inventory
yang diagunkan ini umumnya dilakukan di lokasi kegiatan usaha debitur sehingga dapat menghemat biaya
operasional debitur,” kata Zafar.
Menurut Zafar, Sucofindo sendiri sejak 1972 sudah mendapatkan
kepercayaan dari sejumlah bank
nasional maupun internasional untuk
melakukan kegiatan inspeksi dan
pengawasan inventory, khususnya
yang berkaitan dengan skema collateral management dalam 10 tahun
terakhir.
Tidak Perlu Menunggu UU
Kepala Bappebti Ardiansyah
Parman mengatakan penerapan
WRF tidak perlu menunggu keluarnya UU Resi Gudang (WRS)
mengingat perjanjian antara tiga
pihak yang terlibat dalam penerapan
WRF (bank, Sucofindo sebagai collateral manager dan pengusaha sebagai
debitur) sudah cukup menjadi
payung hukum untuk pelaksanaan
WRF.
“Kalau tiga pihak menandatangani perjanjian untuk mengimple-

mentasikan WRF maka itu sudah
cukup sebagai landasan hukum diantara mereka. Jadi, perjanjian tersebut
menjadi semacam undang-undang
bagi para pihak yang terlibat dalam
perjanjian itu. Namun diakui memang akan lebih kuat lagi apabila ada
undang-undangnya sehingga implementasinya pun bisa lebih luas dan
WR yang diterbitkan CM dapat diperdagangkan,” tegas Ardiansyah.
Lebih jauh Ardiansyah menilai
pelaksanaan WRF perlu didukung
oleh kalangan perbankan nasional
mengingat WRF lebih fleksibel dan
lebih aman dalam rangka memobilisasi modal kerja bagi sektor riil ketimbang kredit yang didasarkan atas
agunan aset tetap.
Zafar menambahkan WRF merupakan bagian dari Warehouse
Receipt System (WRS) yang infrastruktur hukumnya kini sedang
dipersiapkan pemerintah melalui
penyusunan Rancangan Undangundang (RUU) Resi Gudang.
“WRF sendiri sifatnya tertutup
karena hanya berlaku diantara pihakpihak tertentu yang terlibat dalam
perjanjian WRF tersebut dimana WR
yang diterbitkan CM bagi pemilik
inventory hanya dapat digunakan
untuk mendapatkan kredit dari bank
yang turut terlibat dalam perjanjian
WRF,” tutur Zafar seraya menambahkan WRS bersifat terbuka bagi
seluruh warga Indonesia sehingga
WR yang diterbitkan CM dapat juga
digunakan untuk memperoleh kredit
dari bank lain dan dapat diperp
mip
dagangkan. mi
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Industri Furniture Rotan Sulit
Peroleh Bahan Baku
Kalangan pelaku industri furniture (mebel) rotan mengeluhkan
sulitnya memperoleh bahan baku
rotan di dalam negeri akibat kelangkaan pasokan bahan baku rotan yang
sudah berlangsung dalam beberapa
bulan terakhir menyusul banyaknya
rotan asalan dan setengah jadi yang
diekspor ke luar negeri.
Demikian diungkapkan Ketua
Asosiasi Industri Permebelan dan
Kerajinan Indonesia (Asmindo)
wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan
Bekasi (Jabotabek), Azan Tanamas
berkaitan dengan kesulitan yang
dialami kalangan industri furniture
dan kerajinan dari rotan di dalam negeri akibat kelangkaan pasokan bahan
baku rotan.
“Terjadinya kelangkaan pasokan
bahan baku rotan bagi industri furniture di dalam negeri ini sangat
ironis. Sebab Indonesia selama ini
dikenal sebagai salah satu produsen
rotan terbesar di dunia, tetapi industri
pengguna rotan di dalam negeri sendiri malah mengalami kelangkaan pasokan bahan baku rotan,” kata Azan
kepada Media Indag di Jakarta belum
lama ini.
Menurut Azan, penyebab terjadinya kelangkaan bahan baku rotan
di dalam negeri adalah karena banyaknya rotan asalan dan setengah
jadi yang diekspor ke luar negeri seperti ke Taiwan, Jepang, Korea, Malaysia dan RRC. Bahkan kebanyakan
ekspor rotan asalan dan setengah jadi
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tersebut dilakukan secara ilegal atau
melalui praktek penyelundupan.
“Dengan maraknya penyelundupan rotan ke luar negeri maka
kalangan industri furniture di luar
negeri kini mendapatkan pasokan
bahan baku melimpah dari Indonesia
dengan harga yang sangat murah.
Industri furniture rotan di luar negeri
yang dulu sempat gulung tikar karena
sulit memperoleh bahan baku kini
hidup kembali dan menjadi pesaing
berat bagi kalangan industri furniture
Indonesia,” kata Azan.
Akibat banyaknya ekspor rotan
ilegal dari Indonesia ke luar negeri,
kata Azan, harga bahan baku rotan
di luar negeri kini lebih murah sekitar
20%-30% dibandingkan dengan harga
rotan di dalam negeri. Kondisi tersebut telah mengakibatkan industri
furniture rotan di luar negeri jauh
lebih kompetitif ketimbang industri
rotan di Indonesia. Padahal seharusnya industri furniture rotan
Indonesia memiliki daya saing lebih
tinggi karena Indonesia memiliki sumber
bahan baku rotan.
Karena itu, Azan
memperkirakan nilai
ekspor produk rotan
Indonesia, khususnya
berupa furniture dan
barang kerajinan dari
rotan akan mengalami
penurunan dibandingkan nilai ekspor komo-

ditas tersebut pada tahun-tahun
sebelumnya. Hal itu terjadi selain
akibat merosotnya daya saing produk
furniture dan kerajinan rotan Indonesia, juga karena banyaknya pangsa
pasar produk rotan Indonesia yang
kini direbut para pemasok dari negara
lain.
“Penurunan nilai ekspor produk
rotan ini juga dimungkinkan akibat
melemahnya perekonomian dunia
belakangan ini hingga mengakibatkan
permintaan produk rotan dunia akan
sedikit melemah. Tanda-tanda ke arah
tersebut sudah terlihat sejak Januari
2003 lalu dimana banyak pameran
furniture berskala internasional yang
mengalami penurunan jumlah pengunjung. Salah satu pameran furniture internasional kami ikuti pada
Januari 2003 adalah pameran di Koln,
Jerman yang pengunjungnya turun
20%-30% dibandingkan dengan
penyelenggaraan pameran sebep
mip
lumnya,” tutur Azan. mi

Mebel rotan
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Dibentuk, Tim Task Force TPT
Deperindag bersama Asosiasi
Pertekstilan Indonesia (API) menyepakati pembentukan tim Task Force
guna menangani masalah-masalah
dalam industri tekstil dan produk
tekstil (TPT). Tim tersebut direncanakan dapat dibentuk dan bekerja
intensif mulai Mei 2003.
“Tim ini memiliki agenda untuk
membuat rumusan-rumusan langkah-langkah strategis dalam industri
TPT,” ujar Dirjen Industri Logam,
Mesin Elektronika dan Aneka
(ILMEA) Deperindag Subagyo, belum lama ini.
Dijelaskan, ide tersebut mencuat pasca pertemuan antara Deperindag dengan API, saat pertemuan
di Bali beberapa waktu lalu. Rumusan yang sempat dibahas, antara
lain mengenai langkah-langkah
dalam penanggulangan penyelundupan tekstil yang semakin marak di
Indonesia akhir-akhir ini.
“Kami menerima keluhan dari
asosiasi mengenai penyelundupan
tekstil, sehingga kami mencoba
mengintegrasikan masalah-masalah
tersebut,” katanya.
Selain itu, lanjutnya, dibahas
rumusan mengenai peningkatan daya
saing dari industri TPT menjelang
pasca pembebasan kuota pada tahun
2005 nanti.
“Sebenarnya, Indonesia adalah
pasar yang sangat besar untuk
industri TPT. Dalam pertemuan itu
juga dibahas mengenai langkahlangkah agar industri TPT dapat
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dipertahankan sebagai industri yang
mampu diandalkan baik dari kontribusi pendapatannya maupun penyerapan tenaga kerja yang besar,”
paparnya.
Tahun lalu dari total ekspor non
migas sebesar US$ 44,9 miliar, sekitar
6.000 industri TPT memberi kontribusi 17,6% (US$ 7,7 miliar), saat
itu total ekspor non migas US$ 43,7
miliar.
Menyinggung rencana pemberian stimulus bagi industri TPT,
Subagyo mengatakan stimulus tidak
selalu berbentuk keringanan dalam
pembayaran pajak kepada produsen.
Pada Januari 2003 lalu API telah
menyampaikan usulan stimulus
terhadap industri TPT. Berdasarkan
data yang ada, usulan stimulus API
antara lain terdiri dari usulan agar
bunga Bank diturunkan menjadi 12 %,
kurs hasil ekspor minimal kurs
tengah, Pajak Pertumbuhan Nilai
(PPN) diturunkan dari10 % menjadi
5 %, PPN impor kapas maupun kapas
lokal dan pembelian Bahan Bakar
Minyak (BBM) dihapus. Serta kelebihan pembayaran PPN, dapat dioffset dengan nilai ekspor dan restrukturisasi dipercepat, dihitung
setiap kuartal.
Sedangkan usulan stimulus
lainnya adalah biaya dokumen bea
masuk (BM) ditunda, maksimal dua
tahun. Importir Produsen (IP) dapat
diperlakukan di pelabuhan-pelabuhan yang diminta oleh pemegang
IP secara bersamaan, certificate of

origin (CO) diberlakukan untuk
impor TPT selain kapas dengan
menggunakan kriteria CO dariAS,
barang return export tidak dikenakan
BM dan akan dikenakan peraturan
pajak yang berlaku jika dijual di
dalam negeri dan manajemen kuota
tekstil dijadikan alat stimulan meningkatkan ekspor.
Di tempat terpisah, Ketua
Umum API Benny Soetrisno ketika
dihubungi menjelaskan, pertemuan
di Bali beberapa waktu lalu sangat
baik sebagai wadah curah pendapat
antara asosiasi dengan Deperindag,
“Ide pertemuan ini berawal dari
Menperindag yang merasa bahwa
permasalahan dalam industri TPT
harus dapat segera diatasi,” ujarnya.
Pertemuan tersebut, lanjutnya,
antara lain mencoba memilah dan
mengidentifikasi permasalahan dan
stimulus yang harus didahulukan.
Diakuinya, dalam pertemuan
tersebut API mengedepankan 32
stimulus yang pernah diajukan
kepada Deperindag.
“Stimulus yang dirasakan harus
didahulukan antara lain mengenai
penyelundupan yang berkaitan
dengan Bea Cukai dan pajak. Selain
itu, mengenai restitusi pajak dan
impor kapas, kami rasakan sebagai
kendala yang harus segera diatasi,
untuk recovery industri TPT,”
p
mip
katanya. mi
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Ekspor Maret 2003
Lampaui US$ 5 Miliar
Kinerja ekspor Indonesia kembali memperlihatkan sinyal-sinyal
positif bagi perbaikan perekonomian
nasional dengan dibukukannya nilai
ekspor yang kembali melampaui level
US$ 5 miliar selama bulan Maret
2003 atau tepatnya senilai US$ 5,07
miliar. Nilai ekspor sebesar itu merupakan nilai ekspor tertinggi paling
tidak dalam kurun 18 bulan terakhir.
Secara keseluruhan nilai ekspor
nasional selama periode JanuariMaret (triwulan I) 2003 naik 15,83%
menjadi US$ 14,87 miliar yang terdiri
dari ekspor minyak dan gas (migas)
US$ 3,70 miliar (naik 39,08%) dan
ekspor non migas US$ 11,17 miliar
(naik 9,74%).
Membaiknya kinerja ekspor
nasional selama bulan Maret 2003
tersebut diumumkan Slamet Mukeno,
Deputi Bidang Statistik Ekonomi
Badan Pusat Statistik (BPS) di kantornya belum lama ini dalam jumpa
pers bulanan dengan wartawan. Menurut Mukeno, kinerja ekspor selama
bulan Maret 2003 mengalami ke-

naikan sebesar 3,85% menjadi US$
5,07 miliar dibandingkan dengan
kinerja ekspor selama bulan Februari
2003 lalu yang mencapai US$ 4,88
miliar.
Kenaikan nilai ekspor tersebut,
kata Slamet, terjadi terutama akibat
membaiknya kinerja ekspor non
migas pada bulan Maret 2003 yang
mengalami kenaikan sebesar 5,29%
menjadi US$ 3,81 miliar dari bulan
sebelumnya (Februari 2003) yang
mencapai US$ 3,62 miliar. Sebaliknya kinerja ekspor migas selama
bulan Maret 2003 justru mengalami
penurunan sebesar 0,27% menjadi
US$ 1,254 miliar dari bulan Februari
2003 yang mencapai US$ 1,257
miliar. Kinerja ekspor bulanan
terakhir kali mampu menembus nilai
US$ 5 miliar pada bulan Agustus
2001 lalu, yaitu sebesar US$ 15,14
miliar.
Secara akumulatif pada periode
Januari-Maret 2003 ekspor non
migas mengalami kenaikan 9,74%
dari US$ 10,17 miliar pada Januari-

Pelabuhan ekspor impor
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Maret 2002 menjadi US$ 11,17
miliar pada periode yang sama tahun
2003, yang terdiri dari ekspor hasil
pertanian US$ 603,2 juta (4,06%),
pertambangan dan lainnya US$
907,2 juta (6,10%) dan ekspor
produk industri US$ 9,65 miliar
(64,92%).
“Kenaikan ekspor non migas
terbesar selama bulan Maret 2003
terjadi pada ekspor produk mesin dan
peralatan listrik senilai US$ 61,5 juta,
sedangkan penurunan terbesar terjadi pada ekspor bahan bakar mineral
senilai US$ 50,3 juta,” kata Slamet.
Sementara itu, penurunan
ekspor migas pada bulan Maret 2003
disebabkan oleh melemahnya ekspor
gas alam yang pada bulan Maret 2003
ini hanya mencapai US$ 539,4 juta
atau mengalami penurunan 6,20%
dibandingkan dengan nilai ekspor
komoditas tersebut pada Februari
2003 yang mencapai US$ 575,0 juta.
Di sisi lain, ekspor minyak
mentah masih mengalami kenaikan
sebesar 5% menjadi US$ 535,6 juta
dari US$ 510,1 juta pada Februari
2003.
“Peningkatan nilai ekspor
minyak mentah ini terjadi karena
meningkatnya volume ekspor minyak
mentah, sedangkan harganya di pasar
internasional sebetulnya mengalami
penurunan dari US$ 32,04 per barrel
pada bulan Februari 2003 menjadi
US$ 30,36 per barrel pada bulan
Maret 2003,” tutur Slamet.
Slamet mengatakan pertumbuhan kinerja ekspor pada bulan
Maret 2003 sebetulnya merupakan
bagian dari pola siklus alami yang
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biasanya memang kegiatan perdagangan dunia mulai menggeliat naik
pada bulan Maret.
Selama bulan Maret 2003 negara tujuan ekspor non migas Indonesia terbesar adalah Jepang dengan
nilai mencapai US$ 525 juta, disusul
Amerika Serikat dengan nilai US$
471,9 juta dan Singapura US$ 444,5
juta. Ketiga negara tersebut menyumbangkan 37,79% dari total nilai
ekspor non migas bulan Maret 2003.
Sebelumnya, pada bulan Februari
2003, ekspor non migas terbesar
ditujukan ke Amerika Serikat dengan
nilai US$ 589,2 juta, disusul Jepang
dengan nilai US$ 523,7 juta dan
Singapura dengan nilai US$ 400,4
juta dengan total kontribusi ketiga
negara tersebut sebesar 41,77%.
Secara kumulatif selama periode Januari-Maret 2003 Amerika
Serikat masih menjadi negara tujuan
utama ekspor non migas Indonesia
kendati harus diakui bahwa perkembangan ekspor ke negara Paman Sam
tersebut cenderung melemah. Peran
pasar AS terhadap total ekspor non
migas Indonesia cenderung turun
dari rata-rata 18% pada JanuariMaret 2002 menjadi 14,6% pada
periode yang sama tahun 2003.
Jepang juga masih menjadi
negara tujuan ekspor non migas
terbesar kedua setelah Amerika
Serikat dengan porsi mencapai
14,26% disusul Singapura di posisi
ketiga dengan porsi 10,42% dan RRC
dengan porsi 5,1% dari total nilai
ekspor non migas.
Beberapa komoditas ekspor
Indonesia yang memperlihatkan perbaikan kinerja selama triwulan I 2003
antara lain karet alam dan barang
dari karet, biji tembaga dan pekatannya, lemak dan minyak hewani/
nabati, besi baja, mesin dan otomotif
masing-masing sebesar 60,95%,
44,51%, 33,68% dan 29,32%. Se-
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mentara itu, ekspor komoditas tekstil
dan produk tekstil (TPT) yang selama ini menjadi salah satu andalan
ekspor non migas memperlihatkan
penurunan sebesar 1,39%, demikian
juga ekspor komoditas kulit, barang
dari kulit dan alas kaki turun 13,30%.
Impor Turun
Di sisi yang berbeda dari neraca
perdagangan Indonesia, kegiatan
impor selama bulan Maret 2003
memperlihatkan penurunan sebesar
2,53% dari US$ 2,96 miliar pada
bulan Februari 2003 menjadi US$
2,88 miliar pada bulan Maret 2003.
Namun demikian secara komulatif
selama tiga bulan pertama 2003
(Januari-Maret 2003) nilai impor
masih mengalami kenaikan sebesar
29,4% dari US$ 6,63 miliar pada
periode Januari-Maret 2002 menjadi
US$ 8,58 miliar pada periode yang
sama tahun 2003.
Menurut Slamet, penurunan
kinerja impor selama bulan Maret
2003 terjadi akibat penurunan impor
non migas sebesar 2,17% dari US$
2,33 miliar pada bulan Februari 2003
menjadi US$ 2,28 miliar pada bulan
Maret 2003. Namun demikian,
secara kumulatif kinerja impor non
migas selama periode Januari-Maret
2003 masih memperlihatkan kenaikan sebesar 27,42% menjadi US$ 6,64
miliar dari US$ 5,21 miliar pada
periode yang sama tahun sebelumnya.
Slamet mengatakan kecenderungan melemahnya konsumsi domestik turut berperan dalam penurunan kinerja impor pada bulan
Maret 2003 yang terutama dipicu
oleh ketidakpastian perekonomian
global dan prospek tersedianya
lapangan kerja.
“Peranan impor barang konsumsi dan barang modal dalam
struktur impor Januari-Maret 2003

menurun masing-masing sebesar
8,43% dan 11,36%. Hal itu mungkin
disebabkan oleh pola konsumsi di
dalam negeri yang cenderung menurun,” tutur Slamet.
Selama periode Januari-Maret
2003, nilai impor non migas terbesar
terjadi pada produk mesin dan
pesawat mekanik dengan nilai US$
1,02 miliar atau mencapai 15,38%
dari total nilai impor non migas.
Jepang menjadi negara pemasok
terbesar untuk produk tersebut
dengan nilai US$ 1,12 miliar atau
dengan kontribusi sebesar 16,85%.
Kondisi tersebut hampir mirip
dengan kondisi pada periode JanuariFebruari 2003 di mana impor non
migas terbesar juga terjadi pada
produk mesin dan pesawat mekanik
dengan nilai US$ 691,6 juta atau
mencapai 15,23% dari total impor
non migas. Jepang juga menjadi
negara pemasok terbesar dengan nilai
US$ 757,4 juta atau dengan pangsa
sebesar 16,68%.
Impor barang konsumsi, bahan
baku (bahan penolong) dan barang
modal selama periode Januari-Maret
2003 masing-masing mencapai US$
723,4 juta, US$ 6,884 miliar dan US$
975,2 juta dengan kenaikan sebesar
28,17%, 33,76% dan 5,78% dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya.
Dengan perkembangan kondisi
ekspor-impor selama bulan Maret
2003 tersebut di atas, maka selama
bulan Maret 2003 Indonesia masih
mengalami surplus dalam neraca
perdagangan luar negerinya sebesar
US$ 2,19 miliar. Perolehan surplus
perdagangan tersebut relatif lebih
tinggi jika dibandingkan dengan
perolehan surplus perdagangan pada
bulan Februari 2003 yang hanya
mip
p
mencapai US$ 1,92 miliar. mi
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Pemerintah Segera Bentuk Konsorsium
Lada Putih
Pemerintah bersama kalangan
swasta tetap akan membentuk Kerjasama Pemasaran Bersama (KPB)
lada putih berupa konsorsium sebagai wadah bersama untuk mengendalikan pasokan lada putih ke pasar
dunia, khususnya pada saat berlangsungnya panen raya lada.
Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perindustrian dan
Perdagangan (Deperindag), Sudar
S.A. mengatakan walaupun sebagian
eksportir lada menolak pembentukan
KPB tersebut namun pemerintah
bersama kalangan pengusaha lada
swasta tetap akan membentuk konsorsium lada putih sebagai wadah
untuk mengendalikan pasokan lada
putih dari Indonesia.
“Sebagian besar kalangan eksportir lada swasta sudah menyatakan
siap bergabung bersama pemerintah
untuk membentuk konsorsium lada
putih ini guna mengendalikan pasokan lada putih ke pasar dunia agar
harga lada tidak anjlok khususnya
pada saat panen raya lada. Tujuan
utama dari pembentukan konsorsium ini semata-mata untuk mengangkat kesejahteraan petani lada,”
kata Sudar kepada pers di Jakarta.
Menurut Sudar, dalam rangka
mengendalikan pasokan lada putih,
khususnya pada saat panen maka
konsorsium akan membeli lada dari
dalam negeri sebagai stok penyangga.
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Dengan cara demikian maka diharapkan konsorsium dapat menjaga
harga lada pada level tertentu yang
cukup menguntungkan bagi petani.
Konsorsium, kata Sudar, tidak
hanya bertugas mengendalikan
pasokan lada ke pasar dunia tetapi
juga melakukan pembinaan kepada
petani lada dalam kegiatan produksi,

Lada

proses pengolahan dan dalam meningkatkan standar mutu.
“Selama ini, petani tidak memiliki posisi tawar yang kuat di pasar
sehingga pada saat panen raya, harga
lada selalu anjlok kendati Indonesia
merupakan produsen lada terbesar di
dunia. Hal ini disebabkan karena
petani tidak mampu menahan stok
lada lebih lama, sedangkan pasar lada
dunia sendiri lebih banyak diken-

dalikan oleh para trader Eropa yang
terus berupaya menekan harga lada
yang berakibat harga lada di pasar
dunia cenderung terus turun. Pada
saat jaya-jayanya harga lada sempat
mencapai Rp 80.000/kg, tapi sekarang harganya terus merosot hingga
tinggal Rp 24.000/kg,” kata Sudar.
Karena itu, lanjut Sudar, Menperindag Rini M. Sumarno Soewandi telah memberikan arahan agar
pemerintah bersama para pelaku
perdagangan lada (eksportir) mencari cara-cara untuk mendorong
harga lada sekaligus meningkatkan
kesejahteraan petani.
“Mengingat untuk menjalankan kegiatan pengendalian pasokan
lada ini diperlukan dana maka Menperindag menyarankan agar dibentuk
konsorsium antara para pelaku perdagangan lada (eksportir) di dalam
negeri dengan pemerintah melalui
BUMN Niaga atau BUMD di daerah.
Saham konsorsium tersebut dimiliki
bersama oleh anggota konsorsium
secara proporsional,” kata Sudar.
Konsorsium tersebut, tambah
Sudar, bukan merupakan kartel yang
akan memonopoli kegiatan ekspor
lada dari Indonesia, melainkan hanya
merupakan badan yang mengatur pasokan lada ke pasar dunia dengan tujuan menjaga agar harga lada tidak jatuh,
p
mip
khususnya pada saat panen. mi
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Komoditas Biji Mete Gelondongan
akan Dikenakan PE 10%

Mete gelondongan

Terus membanjirnya ekspor biji
mete gelondongan dari Indonesia ke
luar negeri (khususnya ke India)
dalam beberapa tahun terakhir ini
telah mengakibatkan industri pengolahan biji mete di dalam negeri
mengalami kekurangan pasokan
bahan baku berupa biji mete gelondongan hingga banyak diantara
industri pengolahan biji mete
tersebut terpaksa harus mengurangi
kegiatan operasinya, bahkan beberapa diantaranya ada juga yang
terpaksa harus menutup usahanya.
Untuk mengatasi masalah itu,
Pemerintah c.q. Deperindag merencanakan untuk mengenakan pungutan ekspor (PE) sebesar 10%
terhadap komoditas biji mete gelondongan, menyusul banyaknya
industri pengolahan mete di dalam
negeri yang terpaksa menutup kegiatan usahanya akibat kekurangan
pasokan biji mete gelondongan.
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Menteri Perindustrian dan
Perdagangan, Rini M. Sumarno
Soewandi mengatakan pemerintah,
dalam hal ini Deperindag semula
merencanakan untuk menerapkan
larangan ekspor komoditas biji mete
gelondongan tersebut. Namun mengingat kebijaksanaan larangan ekspor
berpotensi melanggar ketentuan
World Trade Organization/WTO
maka kemudian pemerintah merencanakan alternatif lain, yaitu penerapan kebijaksanaan pajak ekspor.
“Pihak Deperindag, dewasa ini
sedang mengkaji kemungkinan
untuk menerapkan kebijaksanaan
pajak ekspor biji mete gelondongan
ini sebesar 10% sambil meminta
masukan kepada kalangan petani di
wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tengah dan Sulawesi Tenggara,” kata
Rini kepada pers belum lama ini.
Menurut Rini, rencana penerapan pajak ekspor biji mete ini ditujukan untuk mengurangi ekspor biji
mete gelondongan agar lebih banyak
lagi biji mete gelondongan yang dapat
dipasok industri pengolahan biji mete
di dalam negeri.
“Tujuan utama dari penerapan
kebijaksanaan pajak ekspor biji mete
gelondongan ini tidak lain adalah
untuk mendorong upaya peningkatan nilai tambah dari komoditas
biji mete itu sendiri di dalam negeri.
Sebab proses peningkatan nilai tambah ini akan membawa multiflier
effect yang besar bagi perekonomian
di dalam negeri, antara lain berupa

penyerapan tenaga kerja dan hidupnya kembali industri di dalam
negeri,” kata Rini.
Sementara itu, Direktur Ekspor
Produk Pertanian dan Pertambangan
Deperindag, Ferry Yahya mengatakan
selama ini industri pengolahan biji
mete di dalam negeri mengalami kekurangan pasokan bahan baku biji
mete gelondongan karena banyak biji
mete gelondongan yang diekspor ke
luar negeri, khususnya ke India.
Maraknya ekspor biji mete
gelondongan tersebut telah menimbulkan kelangkaan pasokan biji mete
di dalam negeri hingga mengakibatkan banyaknya industri pengolahan
biji mete di dalam negeri yang terpaksa harus menghentikan kegiatan
usahanya.
Menurut Ferry, maraknya ekspor biji mete gelondongan dari Indonesia ke luar negeri juga telah menimbulkan dampak yang merugikan
bagi para ekspor biji gelondongan
sendiri. Sebab harga biji mete di pasar
dunia kini menjadi tertekan akibat
meningkatnya pasokan biji mete ke
pasar internasional.
“Harga biji mete di pasar internasional yang semula mencapai US$
1.100/metrik ton, namun setelah
terjadi ekspor biji mete gelondongan
secara besar-besaran dari Indonesia
yag terjadi sejak beberapa tahun
terakhir ini, harga biji mete kini
anjlok menjadi tinggal US$ 300/
p
mip
metrik ton,” kata Ferry. mi
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Pengembangan Jagung
Untuk Industri
Kegiatan usaha tani jagung di
Indonesia tampaknya akan mengalami babak baru dengan disepakatinya penggunaan jagung produksi
dalam negeri oleh kalangan industri
pakan ternak nasional untuk mengurangi ketergantungan pemenuhan
kebutuhan jagung oleh kalangan
industri pakan ternak terhadap
jagung impor yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
Bahkan skenario jangka panjangnya pemerintah tidak hanya
mentargetkan untuk mengurangi
ketergantungan terhadap jagung
impor melainkan lebih dari itu dapat
berswasembada jagung pada tahun
2004. Tentu saja untuk mencapai
target tersebut bukan semudah membalikkan telapak tangan, tetapi menuntut kerja keras dan komitmen
bersama, baik dari pihak pemerintah,
pengusaha industri pakan ternak dan
petaninya sendiri.
Salah satu upaya pemerintah,
khususnya Departemen Perindustrian
dan Perdagangan untuk mencapai
target tersebut, adalah dengan
meluncurkan Program Kemitraan
Jagung Industri tahun 2003 beberapa
bulan lalu yang peluncurannya dipusatkan di Kabupaten Kebumen,
Jawa Tengah. Kabupaten Kebumen
terpilih sebagai pilot project untuk
pola kerjasama pertanaman jagung
tahun 2003 tersebut karena dinilai
merupakan salah satu Kabupaten
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yang paling sesuai untuk pelaksanaan
program tersebut.
Pada pertengahan Mei 2003
areal penanaman jagung dari lokasi
pilot project pola kerjasama penanaman jagung tahun 2003 di Kabupaten
Kebumen, Jawa Tengah sudah dapat
dipanen. Rencananya kegiatan
panen perdana jagung dari program
tersebut akan dihadiri oleh Presiden
RI Megawati Seokarnoputri.
Kalangan perusahaan industri
pakan ternak sendiri belum lama ini
telah menyatakan kesiapannya untuk
menampung seluruh jagung yang
diproduksi petani melalui Program
Kemitraan Jagung Industri tahun
2003 untuk memenuhi kebutuhan
jagung sebagai bahan baku untuk
industri pakan ternak nasional yang
selama ini sebagain besar harus
dipenuhi dari jagung impor.
Dirjen Industri Kimia, Agro dan
Hasil Hutan Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag),
Zaenal Arifin mengatakan sampai
saat ini sudah ada tiga perusahaan
industri pakan ternak di dalam negeri
yang menyatakan kesanggupannya
untuk menampung seluruh jagung
yang diproduksi petani melalui
Program Kemitraan Jagung Industri
tahun 2003, yaitu PT Charoen
Phokphan Indonesia, PT Anwar
Sierad dan PT Japfa Comfeed.

Menurut Zaenal, PT Charoen
Phokphan Indonesia, PT Japfa
Comfeed dan PT Anwar Sierad siap
menampung hasil panen jagung dari
Program Kemitraan Jagung Industri
tahun 2003 yang sudah diproses oleh
PT Cipta Niaga dan PT Darma Niaga
dengan kualitas biji jagung yang telah
ditetapkan, yaitu kadar air maksimal
15%, kandungan aflatoksin maksimum 50 PPb, komposisi biji berjamur maksimum 7%, biji pecah dan
rusak maksimum 8% serta kadar
kotoran maksimum 1%.
“Jagung merupakan komoditi
tanaman pangan yang mempunyai
prospek berkembang di masa datang.
Sebab komoditi jagung ini selain
merupakan makanan pokok di beberapa daerah, juga dipergunakan
untuk bahan baku industri seperti
pakan ternak, minyak jagung, snack
food, emping dan kripik jagung serta
industri makanan berbasis jagung
lainnya,” kata Zaenal kepada Media
Indag beberapa waktu lalu.
Produksi jagung nasional pada
tahun 2002, kata Zaenal, tercatat
sebesar 9,5 juta ton. Angka tersebut
merupakan angka tertinggi kedua dibandingkan dengan produksi jagung
nasional tahun 1998 yang mencapai
hampir 10,2 juta ton dari luas lahan
3,8 juta hektar.
Zaenal menegaskan peluang
peningkatan produksi jagung na-
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Komoditi

Jagung untuk industri di Kebumen

sional sangat besar, yang dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama,
meningkatkan produktifitas jagung
dengan menanam jenis/varietas
jagung hibrida atau jagung komposit.
Kedua, dengan meningkatkan atau
memperluas areal tanaman serta meningkatkan instensitas penanaman
melalui pola tanam dan membuka
lahan pertanian baru.
Menurut Zaenal, selama ini
penggunaan jagung sebagai sumber
karbohidrat dalam ransom ternak
ayam ras sangat dominant, yaitu sekitar 51% yang sebagian besar dipenuhi dari impor. Kebutuhan jagung
untuk industri pakan ternak tahun
2002 sebesar 3,25 juta ton dari
produksi pakan ternak sebanyak 6,5
juta ton. Dari kebutuhan jagung
untuk pakan ternak sebesar 3,25 juta
ton tersebut, sebesar 1,5 juta ton
dipenuhi dari jagung impor.
Untuk tahun 2003, tambah
Zaenal, Deperindag telah melaksanakan program kemitraan jagung
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industri di lahan petani di daerah
Kedua Selatan (Kebumen dan Purbalingga) seluas 27.000 hektar dan di
lahan PT Perhutani seluas 3.700
hektar. Pelaksanaan program tersebut
didukung penuh oleh pemerintah
dan mitra dunia usaha, baik dalam
bentuk sarana produksi seperti bibit
hibrida, pupuk dan pestisida maupun
untuk pengolahan pasca panennya
serta jaminan pembelian oleh industri pakan ternak. Program ini juga
didukung dengan sistem warehouse
receipt.
Tujuan dari program kemitraan
jagung industri tahun 2003 adalah
terwujudnya kemitraan usaha jagung
antara industri pengguna dengan
pemilik lahan dan petani penggarap
serta melibatkan pihak perbankan
dan mitra media. Sasarannya adalah
meningkatkan pendapatan petani
dan penyerapan tenaga kerja serta
mengurangi impor jagung dan tercapainya swasembada jagung pada
tahun 2004.

Dengan pelaksanaan program
kemitraan jagung industri tersebut
diharapkan pada musim tanam 2003
ini dapat direalisasikan areal penanaman jagung seluas 27.000 hektar
di lahan petani rakyat Jawa Tengah
yang terdiri dari 1.000 hektar di
Kabupaten Magelang, 1.300 hektar
di Kabupaten Purworejo, 2.000
hektar di Kabupaten Kebumen,
2.715 hektar di Kabupaten Cilacap,
1.000 hektar di Kabupaten Banyumas, 3.050 hektar di Kabupaten
Purbalingga, 10.476 hektar di Kabupaten Banjarnegara dan 4.459 hektar
di Kabupaten Kulon Progo. Sementara itu, di Jawa Timur juga diharapkan dapat terealisasi areal penanaman tebu seluas 3.700 hektar di
lahan PT Perhutani yang terdiri dari
1.226 hektar di Kabupaten Blitar, 610
hektar di Kabupaten Kediri dan 200
hektar di Kabupaten Malang dengan
produktifitas sebesar 6 ton/hektar.
Melalui pola kemitraan itu diharapkan akan terwujud mekanis-me
jual beli jagung dari petani peserta
program (dengan harga yang terjadi
dipasar, sekitar Rp 1.000/kg) melalui
mekanisme warehouse receipt oleh
PT Cipta Niaga dan PT Bhanda
Ghara Reksa serta dari PT Cipta
Niaga dan PT Bhanda Ghara Reksa
kepada industri pakan ternak. Tidak
hanya itu, melalui program tersebut
para petani jagung juga akan memperoleh skema pembiayaan dari perbankan nasional (terutama bank
BUMN) dan skema asuransi untuk
menutup gagal bayar (dari Askrindo)
serta kepastian penanganan pasca panen
berupa penyediaan fasilitas mesin
p
mip
pengering dan mesin pemipil. mi
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Trade Off antara Mengutamakan
Produksi Dalam Negeri
dan Kesiapan Indonesia Menghadapi AFTA
Oleh: Iman Sucipto Umar, Direktur Eksekutif Kadin Indonesia
Bayangkan seorang konsumen
di kota Manchester, Inggris, berniat
membeli satu botol whisky Johnny
Walker pada tahun 1970-an. Jika dia
membeli minuman yang sama,
katakanlah di Amsterdam, Belanda,
maka harganya lebih murah dengan
selisih yang dapat mencapai hampir
20 persen. Demikian pula, seorang
warga negara Jepang merencanakan
untuk membeli arloji Seiko model
terbaru awal 1980-an di kota
Nagano, suatu kota yang jaraknya
tidak terlalu jauh dari Tokyo, tetapi
merupakan tempat yang ideal untuk
bermain ski di musim dingin. Kalau
dia berwisata ke Hong Kong,
mungkin dia akan terkejut kalau
harga jam Seiko yang sama, bisa diperoleh dengan harga 25% lebih
murah.
Demikianlah salah satu strategi
mendorong penggunaan produksi
dalam negeri di Jepang yang pada
intinya berupaya membantu dan
kelihatannya seperti men ”subsidi”
konsumen di luar negeri agar dapat
membeli komoditi ekspor Jepang.
Dengan strategi tersebut produk
buatan Jepang menjadi sangat bersaing di seluruh dunia. Langkah
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serupa juga pernah ditempuh Inggris.
Jadi, biarlah rakyat Inggris sedikit
“berkorban”, yang penting Inggris
memperoleh devisa yang besar yang
sangat penting baginya. Namun
semua itu terutama didasarkan pada
daya saing produk yang sangat baik
di dunia internasional.
Amerika Serikat dan Eropa
Barat kewalahan terhadap barang
Jepang yang melimpah, berdaya saing
tinggi baik dalam harga maupun
mutu. Di lain pihak barang-barang
buatan Amerika Serikat dan Eropa
Barat untuk memasuki pasar Jepang
mengalami kesulitan. Di samping
adanya “hambatan non tarif” seperti
pembungkusnya harus berbahasa
Jepang, standard barang harus memenuhi standard Jepang, bahkan
menjualnya pun harus melalui agen
dan distributor Jepang.
Kejadian tersebut mungkin
sudah sangat berkurang pada awal
1990-an, ketika Uni Eropa sudah terbentuk, dan Inggris merupakan salah
satu anggotanya. Perubahan tersebut
makin diperkuat dengan adanya keinginan dan dorongan yang kuat dari
masing-masing pemerintah seperti
Amerika Serikat, Eropa Barat dan

bahkan pemerintah Jepang sendiri,
agar rakyat Jepang bersedia membeli
barang-barang eks impor.
Persoalan serupa saat ini terjadi
di mana produk RRC melimpah ruah
di seluruh dunia. Yang berbeda
dengan Jepang adalah meskipun
rakyat RRC bersedia membeli barang
eks impor tetapi daya belinya masih
belum mencapai US$ 1.000 per
kapita. Pendapatan per kapita Jepang
saat ini sudah mencapai US$ 20.000
per kapita.
Terlebih lagi setelah Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) mulai
berfungsi, pengaturan perdagangan
dan pengaturan tentang hal-hal yang
terkait dengan perdagangan, seperti
investasi dan Hak atas Kekayaan
Intelektual (HaKI), antara lain
menyangkut hak cipta, paten, trademark, brand, software menyebabkan
mobilitas orang, barang, jasa akan
menjadi lebih dinamis dan lebih
bebas di masa-masa mendatang.
Keadaan di Indonesia pada
akhir tahun 1970-an juga serupa
seperti di Jepang. Berkat tingkat
investasi yang sangat tinggi, terutama
pada industri hilir, maka barangbarang hasil produksi dalam negeri
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semakin banyak dengan mutu yang
memadai, baik yang bersifat untuk
memenuhi kebutuhan pokok masyarakat ataupun untuk kebutuhan
konsumen dengan kemampuan daya
beli yang tinggi. Anjuran untuk
membeli hasil produksi dalam negeri
digalakkan, ditambah pula dengan
tersedianya dana pemerintah yang
cukup besar, maka Presiden Soeharto
pada waktu itu mengangkat seorang
Menteri Muda yang menangani
upaya-upaya untuk memanfaatkan
sebanyak-banyaknya hasil produksi
dalam negeri. Sasarannya tidak
hanya masyarakat tetapi juga untuk
mendukung pembangunan proyekproyek pemerintah di mana para
pelaksana proyek diwajibkan untuk
membeli sejauh mungkin barang dan
komoditi hasil produksi dalam negeri.
Sementara itu, agar industri di dalam
negeri dapat bersaing, sekaligus
untuk melindungi industri yang baru
tumbuh sering diistilahkan dengan
“infant industry” maka tingkat tarif
bea masuk rata-rata sangat tinggi.
Jadi, waktu itu situasinya sangat
berbeda dengan di Jepang. Di
Indonesia, misalnya, untuk membeli
suatu barang tertentu, apalagi kalau
kandungan impornya tinggi, perlu
dikeluarkan sejumlah uang yang
kadang-kadang 2-3 kali lebih besar
dibandingkan dengan kalau kita
membelinya di luar negeri. Namun
komoditi tersebut, karena kandungan impornya yang relatif tinggi,
tingkat efisiensi yang rata-rata
rendah dan skala ekonominya yang
tidak tepat menjadi sulit bersaing
dengan produk sejenis di pasar luar
negeri. Contoh-contoh yang dapat
diungkapkan di sini adalah produk
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elektronika, otomotif, kimia, barangbarang logam, mesin dan sebagainya.
Di Jepang, rakyat memberikan
“subsidi” agar barang-barang ekspornya bersaing, sedangkan di Indonesia
harga jualnya sangat tinggi tetapi
barang-barang tersebut kalau akan
diekspor sangat sulit bersaing, kecuali
untuk komoditi yang memanfaatkan
sumber daya alam atau yang bersifat
padat karya.
Selanjutnya, setelah Republik
Indonesia meratifikasi Perjanjian
Marrakesh, dan kemudian menjadi
anggota WTO, pemerintah bertekad
untuk menurunkan tarif bea masuk
hingga 0-5% pada tahun 2000, agar
Indonesia “comply” dengan perjanjian AFTA yang merupakan kesepakatan perdagangan bebas untuk
barang (goods), dan juga jasa sesuai
dengan kesepakatan para pimpinan
APEC untuk meningkatkan liberalisasi perdagangan.
Setelah kebijaksanaan dan
usaha-usaha khusus untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam
negeri dianggap selesai, maka usaha-

usaha ini kemudian dimasukkan ke
dalam ruang lingkup masing-masing
Departemen. Namun karena
“gandrung” dengan ekspor dan investasi, sektor perdagangan dalam negeri
agak dilupakan, meskipun di
lingkungan Departemen Perdagangan (sekarang Departemen Perindustrian dan Perdagangan) terdapat
satu Direktorat Jenderal yang mengurusi Perdagangan Dalam Negeri.
Ternyata kemudian pada tahun 1997
terjadi krisis, sedang pembenahan ke
dalam secara organisatoris belum
selesai.
Penanganan perdagangan
dalam negeri sesungguhnya tidak
“mengelola” seperti keinginan untuk
menggenjot ekspor dan perdagangan
luar negeri. Padahal seyogyanya
penanganan perdagangan dalam
negeri dan usaha-usaha untuk
meningkatkan penggunaan hasilhasil produksi barang dan jasa di
dalam negeri ditangani secara lintas
sektoral, dan tercermin dalam
Kebijaksanaan Pemerintah dan
Program Kerja Tahunan.
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Dari suatu seminar “Kesiapan
Dunia Usaha Menghadapi AFTA”
yang diselenggarakan oleh Kadin
Indonesia pada akhir tahun 2001
disimpulkan bahwa 63% komoditi
Indonesia mampu dan siap menghadapi AFTA yang telah dimulai
pada tanggal 1 Januari 2002,
sementara 8% meminta adanya
“standstill” hingga tahun 2004 dan
sisanya tidak siap sama sekali.
Sekarang ini telah nyata adanya
permintaan dan saran kepada
pemerintah untuk menunda pelaksanaan AFTA dari berbagai Asosiasi
di lingkungan Kadin Indonesia,
seperti asosiasi yang membidangi
sejumlah produk tertentu antara lain
paha ayam, gula, beras, baja, kimia,
pipa, bahkan kopi, teh dan tepung
gandum. Asosiasi-asosiasi tersebut
meminta pemerintah agar melindungi kepentingan Indonesia dengan
cara mengatur kembali perdagangan
internasional, perdagangan dalam
negeri dan tingkat tarif bea masuk
yang berlaku.
Sementara itu, berdasarkan
presentasi Menko Perekonomian
Republik Indonesia, Dorodjatun
Kuntjorojakti dalam acara Rapat
Pimpinan Nasional Kadin Tahun
2003 tanggal 28 Februari 2003 di
Denpasar, Bali, diungkapkan bahwa
prioritas Program Kerja Pemerintah
dalam tahun 2003 adalah :
Peningkatan Investasi, Pengembangan Ekspor dan Perluasan
Kesempatan Kerja. Beliau mengungkapkan pula untuk melaksanakan
Program Kerja tersebut akan dibentuk Tim Nasional Lintas Sektoral
Peningkatan Investasi dan Pengembangan Ekspor dengan unit-unit

kerja sampai tingkat Propinsi,
Kabupaten dan Kota.
Di sinilah perlunya kesinkronan
antara usaha-usaha peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri
dengan kesiapan Indonesia menghadapi AFTA, yang dalam arti lebih
jauh, produksi Indonesia sesungguhnya harus mampu bersaing, terutama yang sudah ada dalam daftar
AFTA, baik di dalam negeri, maupun
di luar negeri. Tanpa pembenahan
dan ketegasan pemerintah, di satu
pihak antara kepentingan meningkatkan pemanfaatan kapasitas produksi dalam negeri (yang notabene
menghadapi tingkat kemampuan
daya beli rakyat yang masih sangat
terbatas) serta untuk perlindungan
konsumen, di pihak lain usaha-usaha
untuk meningkatkan ekspor yang
sesungguhnya sejalan dengan AFTA
dan perkembangan liberalisasi.
Usaha-usaha tersebut di atas
akan sangat sulit untuk membuahkan hasil tanpa adanya suatu Trade

Off. Belum lagi, kalau Asean
Framework Agreement on Services
(AFAS) akan diberlakukan. AFAS
merupakan kesepakatan perdagangan bebas untuk jasa (services),
seperti industri keuangan, perbankan, asuransi, transportasi, informatika dan sebagainya.
Barangkali di masa mendatang
perlu dipertimbangkan untuk membentuk suatu Kementerian yang
khusus mengurus perdagangan
dalam negeri (dan perlindungan konsumen), seperti di RRC dan
Malaysia, untuk menjalankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah di bidang-bidang dimaksud.
Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan Pameran Produksi
Indonesia tahun 2003 terdapat suatu
momentum untuk mengagendakan
penanganan perdagangan dalam
negeri secara optimal yang sekaligus
mendorong daya saing produksi
mip
p
barang nasional. Semoga. mi
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