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Pertama-tama yang ingin kami sampaikan
kepada pembaca melalui Media Indag edisi kali
ini tiada lain adalah permohonan maaf yang
sebesar-besarnya, karena Media Indag yang
biasanya terbit dwi bulanan, kenyataannya baru
bisa menjumpai kembali para pembaca. Hal ini
semata-mata dikarenakan kesadaran akan
kekurangan untuk terus berusaha membenahi
berbagai hal yang terkait dengan kualitas isi dan
penampilan sehingga dapat mendekati keinginan
tuntutan pembaca. Sumbangan pemikiran serta
saran dan kritik merupakan kebutuhan yang tidak
pernah kami abaikan dalam rangka perbaikan
Media yang kita cintai ini.
Seperti biasa, bahwa setiap penerbitan
Media Indag selalu mengedepankan informasi
tentang kebijakan terbaru di sektor industri dan
perdagangan, dilengkapi dengan berbagai isu
hangat dan artikel yang menarik untuk dibaca.
Salah satunya adalah program revitalisasi dan
pengembangan sektor indag yang mengisi rubrik
laporan utama.
Perkembangan menarik yang juga
ditampilkan adalah terbentuknya konsorsium
tripartit karet alam dari tiga negara yaitu Indonesia,
Malaysia dan Thailand dengan tujuan untuk
mempertahankan harga karet alam pada tingkat
yang wajar. Di sisi lain, upaya juga terus dilakukan
untuk mengembalikan posisi komoditas
primadona ekspor industri di sektor kayu olahan.
Selain itu dalam rubrik kebijakan disajikan secara
khusus tentang ketentuan tata niaga impor
cengkeh, larangan ekspor bijih timah serta
pengaturan ekspor pasir laut.
Dalam rubrik peluang usaha juga tersaji
upaya-upaya Indonesia menjajaki kerjasama
dengan Vietnam dan India dalam mengangkat
harga kopi dunia ke arah yang lebih baik serta
perlunya terobosan pasar bagi produk kayu dari
Indonesia di tengah persaingan yang ketat. Masih
banyak sajian yang dapat disimak dalam terbitan
Media Indag kali ini antara lain artikel dan profil
UKM yang sukses.
Redaksi
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Program Revitalisasi dan Pengembangan
Industri dan Perdagangan
Krisis ekonomi melanda yang berbagai negara mengakibatkan terpuruknya urat nadi perekonomian,
sehingga setiap negara berusaha menciptakan resep pemulihan ekonominya, termasuk Indonesia.
Sejak krisis, sektor industri dan perdagangan nyaris berjalan di tempat, dan tanpa kebijakan
terobosan, mustahil ekonomi Indonesia dapat dibangun kembali. Atas dasar itulah,
Menperindag, Rini Soewandi mencanangkan program Revitalisasi dan
Pengembangan Sektor Industri Perdagangan, yang
tentu perlu dukungan dari semua pihak.

1.

Revitalisasi dan Pengembangan Industri
Sampai saat ini negara kita belum dapat
sepenuhnya keluar dari krisis ekonomi yang telah
berlangsung lebih dari 4 tahun, karena berbagai
faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal
antara lain adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi
dunia, terutama negara-negara tujuan ekspor
Indonesia seperti AS, Jepang, Eropa dan kompetisi
global yang semakin ketat baik dalam memasarkan
produk maupun dalam menarik investasi. Sementara
itu, kita juga menghadapi kendala-kendala
internal, misalnya kurangnya jaminan keamanan
dan kepastian hukum, ekonomi biaya tinggi,
masalah ketenaga kerjaan, serta keterbatasan
program-program pembiayaan (financing) ke sektor
riil yang disebabkan oleh lambatnya restrukturisasi
perbankan dan perusahaan.
Kondisi di atas menyebabkan pertumbuhan
lapangan kerja tidak dapat menyerap sebagian besar
pertumbuhan angkatan kerja yang ada, baik dari
angkatan kerja yang baru ditambah dengan
meningkatnya pengangguran akibat krisis tersebut.
Masalah tersebut telah berlangsung cukup lama sehingga dampaknya sangat mengkhawatirkan bagi
perekonomian. Oleh karenanya, perlu segera
dilakukan langkah-langkah konkrit dalam jangka
pendek-menengah untuk mengembalikan dan
meningkatkan kinerja (revitalisasi) sektor industri,
terutama pada cabang-cabang industri yang secara
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substantif dapat memperluas lapangan atau
kesempatan kerja dan mendukung program
pemulihan ekonomi secara keseluruhan.
Tujuan dan Sasaran Revitalisasi dan
Pengembangan Industri
Prioritas utama tujuan revitalisasi industri
dalam jangka pendek-menengah adalah meningkatkan daya serap tenaga kerja secara substantif
oleh sektor industri dan perdagangan. Dengan
pertimbangan bahwa di samping menekan potensi
kerawanan sosial akibat tingginya tingkat
pengangguran pada saat ini, terciptanya
kesempatan kerja yang memadai merupakan salah
satu faktor utama pendorong pemulihan ekonomi
Indonesia.
Fokus Revitalisasi dan Pengembangan Industri
Dalam mencapai tujuan program revitalisasi dan
pengembangan industri perlu dilakukan pemilihan
sektor-sektor industri yang mempunyai dampak
berganda yang besar dalam penciptaan kesempatan
kerja dalam jangka pendek-menengah ini (tahun
2002-2004). Berdasarkan hasil analisis yang
mendalam, pada saat ini industri yang memenuhi
kriteria di atas adalah industri yang berorientasi
ekspor dan yang banyak menggunakan sumber daya
3
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dalam negeri, yaitu:
1. Industri Tekstil dan Produk Tekstil
2. Industri Elektronika
3. Industri Alas Kaki
4. Industri Pengolahan Kayu dan Pulp/Kertas
Revitalisasi atas keempat sektor ini, berdasarkan estimasi akan dapat meningkatkan
penyerapan tenaga kerja sekitar 350.000 orang, dan
akan dapat menghindari potensi Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK).
Di samping keempat sektor tersebut, perlu
dilakukan pengembangan beberapa industri lainnya
yang juga memiliki potensi yang besar dalam
penciptaan kesempatan kerja, yakni:
1. Industri Kulit dan Produk Kulit
2. Industri Pengolahan Ikan
3. Industri Pengolahan CPO
4. Industri Pupuk dan Alat/Mesin Pertanian
5. Industri Makanan
6. Industri Software
7. Industri Perhiasan dan Kerajinan.
Pengembangan atas ketujuh sektor ini,
berdasarkan estimasi akan dapat meningkatkan
penyerapan tenaga kerja sekitar 809.000 orang, di
samping akan menghindari potensi PHK.
Revitalisasi dan pengembangan yang terfokus
pada industri-industri tersebut di atas juga dapat
menghemat dan meningkatkan penghasilan devisa.
Keempat sektor industri yang perlu direvitalisasi
beserta tujuh sektor industri yang perlu dikembangkan dalam jangka pendek-menengah
merupakan kontributor terbesar dari ekspor kita
yang menghasilkan nilai ekspor sekitar US$ 39,7
milyar, dan diharapkan dengan program revitalisasi
dan pengembangan, sektor-sektor tersebut dapat
meningkatkan hasil ekspornya menjadi sekitar US$
42,2 milyar. Di samping itu, sektor-sektor tersebut
diharapkan dapat pula meningkatkan ketahanan
pangan nasional.
Selanjutnya, dalam jangka menengah-panjang,
untuk memperkuat revitalisasi dan pengembangan
industri-industri tersebut, harus didukung oleh
pengembangan industri pendukungnya, yaitu:
1. Industri Barang Modal, Komponen Permesinan
dan Elektronika Penunjang
2. Industri Pemrosesan Kulit
4

3. Industri Asesoris
Berdasarkan pemilihan sektor-sektor industri di
atas dengan fokus usahanya yang berorientasi
ekspor dan berbasis penggunaan sumber daya dalam
negeri, telah dilaksanakan analisis secara
komprehensif mengenai kendala dan permasalahan
yang mereka hadapi dan telah menyebabkan
terhambatnya atau melemahnya pertumbuhan dan
pengembangannya selama ini. Dari analisis
tersebut, Depperindag mengusulkan langkahlangkah pokok yang harus segera dilaksanakan
untuk memulihkan dan meningkatkan kinerja
industri tersebut.
Usulan langkah-langkah pokok dibagi dalam
dua kategori, yakni langkah-langkah pokok umum
yang merupakan langkah-langkah yang diperlukan
oleh semua sektor industri yang tercakup dalam
program revitalisasi dan pengembangan industri,
serta langkah-langkah pokok yang spesifik untuk
cabang atau sektor industri tertentu.
Gambar 1
Program Revitalisasi, Restrukturisasi dan Pengembangan
Industri, serta Pengembangan IKM
Strategi Pencapaian Sasaran
Target s/d T h. 2004

I ndustri Potensial
(26 cabang Industri, Lampiran I)

Revitalisasi &
Restrukturisasi
(4 cabang Industri)

Supporting Industri
(3 cabang In dustri)
Pengembangan
(7 Cabang Industri)

Industri Pendukung
8. Barang Modal, Komponen
Permesinan dan Elektronika
Penunjang
9. Pemrosesan Kulit
10. Assesories

1.
2.
3.
4.

Tekstil & Produk Tekstil
Elektronika
A las Kaki
Pengolahan kayu &
pulp/Kertas

1.
2.
3.
4.

Kulit dan Produk kulit
Pengolahan Ikan
Pengolahan CPO
Pupuk dan Alat /Mesin
Pertanian
5. Makanan
6. Software
7. Perhisasan & Kerajinan

Alasan Pemilihan terhadap Sektor ini
1. Memperkerjakan orang dalam jumlah yang besar
2. Ekspor menurun yang berpotensi PHK secara besar
3. Memperkuat ketahanan pangan & penciptaan
lapangan pekerjaan

Hasil yang Diharapkan
•
•
•

Kembalinya kinerja 4 cabang industri (yang direvitalisasi)
Meningkatnya kinerja dan peningkatan tenaga kerja 10
cabang industri yang dikembangkan
Memberikan dampak berganda terhadap industri lainnya
secara keseluruhan (Ind. Potensial dan lainnya)
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Langkah-langkah pokok pencapaian sasaran
dapat dibagi dalam dua langkah pokok, yaitu
langkah pokok umum dan langkah pokok per
cabang industri.
Langkah pokok secara umum adalah yang
diharapkan mampu mencapai tujuan program ini
untuk itu diperlukan kerjasama dan dukungan serta
komitmen lintas sektoral/departemen dan
Pemerintah Daerah secara terpadu, antara lain:
1. Mengatasi maraknya penyelundupan, yang telah
mengakibatkan melemahnya pertumbuhan
industri yang berbasis sumber daya dalam negeri,
karena antara lain menjadikan harga produknya
tidak dapat bersaing dengan barang selundupan,
mengganggu kelangsungan hidup industri yang
telah ada sehingga berpotensi menimbulkan
pengurangan tenaga kerja (PHK), serta
mengurangi penerimaan pemerintah. Praktek
“under invoicing”, impor borongan, penyalahgunaan kodifikasi barang, dan penggantian
deskripsi barang telah menyebabkan perbedaan
harga untuk produk yang sama, kurang lebih
sebesar 25% sampai 40%. Praktek ini tentunya
sangat merugikan industri dalam negeri, yang
sebagaimana telah kami kemukakan dapat
menyebabkan tidak hanya matinya industri
dalam negeri yang akan menimbulkan PHK,
tetapi juga mengurangi minat investasi di sektor
ini. Potensi kerugian pemerintah dari bea masuk
yang tidak tercatat atau “misclassification” saja
untuk tiga kelompok barang yaitu: elektronika,
tekstil dan sepatu mencapai kurang lebih US$
175 juta di tahun 2000, di luar kerugian negara
akibat “under invoicing” dan impor borongan.
Berdasarkan studi Gabungan Industri
Elektronika, potensi perkiraan kerugian negara
dari penerimaan pajak untuk 9 kelompok
produk elektronika konsumsi, sebesar kurang
lebih Rp 2 trilyun di tahun 2000. Untuk
menanggulangi hal ini, langkah-langkah yang
akan segera dilaksanakan oleh Depperindag ,
antara lain:
a) Program daftar ulang importir
(penyempurnaan SK Memperindag Nomor
253/MPP/Kep/2000).
b) Importir diharuskan menyampaikan laporan
Media Industri dan Perdagangan

c)

d)

e)
f)

keuangan audit tahunan, dengan sanksi
yang cukup signifikan atas pelanggaran.
Standarisasi produk impor dan domestik
yang juga melindungi kepentingan
konsumen dari segi mutu barang, keamanan,
dan keselamatan penggunaannya.
Penyempurnaan dan enforcement pengawasan dan pemantauan pasar, yang
didukung oleh penerapan sistem yang
memadai.
Menerapkan certificate of origin bagi
barang impor.
Langkah-langkah tersebut sangat memerlukan dukungan lintas sektoral/departemen, terutama dari Ditjen Bea dan
Cukai-Departemen Keuangan misalnya
antara lain dengan pemberian stiker khusus
untuk barang-barang impor dan lokal,
pemeriksaan preshipment, ketentuan
insentif bagi petugas lapangan, ketentuan
dan enforcement penalty yang berat bagi
penyelundup dan oknum penyelundup.

2. Memfasilitasi revitalisasi sektor keuangan, melalui
upaya pembentukan Indonesia Recovery Fund
(IRF) bekerjasama dengan Departemen
Keuangan, BPPN dan Perbankan, untuk mempercepat program restrukturisasi perusahaan dan
mengembalikan peranan penting perbankan
dalam membiayai sektor riil. Selain itu, IRF
diharapkan juga dapat mendukung program
revitalisasi dan pengembangan industri melalui
mobilisasi dana investor luar negeri. Pada
prinsipnya IRF ini adalah suatu konsep
pengelolaan dana dan asset yang berlandaskan
prinsip “commercial and selfliquidating”, di mana
pengelolaannya dilakukan secara transparan
dan profesional dengan target-target yang jelas
secara komersial serta pengelolaan asetnya akan
selesai dengan sendirinya pada saat asset tersebut sudah selesai direstrukturisasi dan didivestasi yang tentunya dapat beroperasi dan
berkembang secara optimal. Dalam pelaksanaannya IRF dibagi menjadi dua kelompok
utama, yaitu yang pertama adalah IRF-Asset
Management yang ditujukan untuk mem5
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percepat restrukturisasi asset yang dalam
pe-nanganan BPPN dan sektor perbankan,
agar asset atau perusahaan tersebut dapat
segera memulihkan dan mengembangkan
kegiatan usahanya secara optimal dalam
waktu yang sing-kat. Sumber pendanaan
IRF-Asset Management sebagian besar
akan memanfaatkan dana dalam negeri baik
dari lembaga keuangan perbankan maupun
non bank seperti asuransi, dana pensiun dan
lainnya. Yang kedua adalah IRF-Venture
Capital, yang ditujukan untuk melakukan
restrukturisasi usaha dan keuangan,
termasuk permodalan perusahaanperusahaan terutama usaha kecil menengah
(UKM) yang pada u-mumnya bergerak di
sektor industri pendukung, agar perusahaanperusahaan tersebut memiliki alternatif
sumber pembiayaan yang lebih banyak dan
lebih mudah diakses, disertai dengan berbagai program pembinaan untuk memperkuat
basis usahanya dan sumber daya
manusianya. Sehingga diharapkan
perusahaan-perusahaan
ini
dapat
memberikan dan meningkatkan peranannya
dalam pencapaian program revi-talisasi dan
pengembangan industri, karena pada
umumnya kegiatan usaha mereka menyerap
tenaga kerja yang tinggi dan tersebar.
Sumber dana untuk IRF - Venture Capital ini
adalah dana dalam dan luar negeri.
3. Memfasilitasi program pembiayaan dari berbagai
sumber alternatif pembiayaan bersama-sama
dengan perbankan dan berbagai institusi
keuangan lainnya dalam dan luar negeri, untuk
restrukturisasi alat-alat produksi dan teknologi,
yaitu kredit pembelian alat-alat produksi
terutama yang buatan dalam negeri.
4. Memfasilitasi program pemberian insentif bekerja
sama dengan Departemen Keuangan-Ditjen
Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, dalam rangka
mendorong pertumbuhan dan kegiatan investasi
dan usaha.
5. Melakukan berbagai program untuk memperoleh
pembiayaan yang mencakup: penggalakan
usaha-usaha modal ventura serta mencari dan
6

menjajaki
sumber-sumber
dana
inkonvensional melalui berbagai teknik
keuangan mutakhir seperti misalnya
reksadana UKM, penggunaan berbagai
instrumen keuangan dalam pasar modal
(penerbitan obligasi atau obligasi konversi)
untuk mendukung penyediaan modal kerja bagi
sektor ini, termasuk juga mendorong suppliercredit. Kemudian, merevitalisasi kebijakan
alokasi pembiayaan bagi industri terutama
industri pendukung, misalnya dengan mengusulkan adanya kebijakan dari Bank Indonesia
yang memberikan insentif bagi bank pemberi
kredit prioritas industri pendukung, sehingga
bank dapat kembali melakukan peranannya
dalam pembiayaan investasi. Selain itu, juga
melakukan berbagai langkah dan program untuk
meningkatkan tersedianya fasilitas pembiayaan
ekspor, misalnya bekerjasama dengan beberapa
bank tertentu termasuk di antaranya Bank
Ekspor Indonesia maupun perbankan luar negeri
terutama dari negara-negara mitra usaha, agar
mereka dapat meningkatkan kemudahan
pemberian fasilitas ekspor kepada industri
pendukung yang memenuhi kriteria yang
ditentukan dengan rekomendasi Depperindag .
Selain langkah-langkah pokok yang umum, perlu
dilakukan langkah-langkah pokok yang spesifik dan
terkait untuk masing-masing sektor industri, baik
yang harus dilaksanakan oleh Depperindag maupun
yang memerlukan dukungan pelaksanaan lintas
sektoral/departemen, yaitu langkah pokok per
cabang industri sebagaimana tercantum dalam
program revitalisasi dan pengembangan industri
diatas.
Faktor Utama Kunci Keberhasilan Program
Revitalisasi Industri
Dalam rangka pelaksanaan program nasional
revitalisasi dan pengembangan industri, di samping
berberapa langkah atau penanganan lintas sektoral
yang diperlukan, ada tiga faktor utama yang
merupakan pra kondisi untuk pencapaian tujuan
program revitalisasi dan pengembangan industri,
yaitu:
a. Faktor Keamanan. Jaminan keamanan termasuk
Media Industri dan Perdagangan
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penegakan dan kepastian hukum merupakan
salah satu faktor yang menentukan keberhasilan
program revitalisasi industri. Belum pulihnya
tingkat kepercayaan investor akibat persepsi
masalah keamanan ini, terutama investor
asing termasuk lembaga keuangan global,
telah menjadi salah satu kendala
terhambatnya
pertumbuhan
dan
perkembangan industri dan perdagangan
kita. Penanganan untuk meningkatkan citra
Indonesia sebagai suatu negara tujuan
investasi seiring dengan langkah-langkah
untuk menanggulangi masalah keamanan
perlu segera dilakukan dengan intensif dan
terpadu;
b. Faktor Keuangan, perbankan, perpajakan dan
bea cukai. Kunci keberhasilan program
revitalisasi adalah faktor keuangan, perbankan,
perpajakan, dan bea dan cukai sebagaimana
yang telah diuraikan di atas;
c. Faktor Ketenagakerjaan. Dewasa ini dunia
usaha nasional termasuk pula investor asing
semakin merasa perlunya diciptakan hubungan
yang kondusif dan produktif dalam bidang
ketenagakerjaan. Maraknya aksi demo buruh
dan perselisihan harus mendapat penanganan
secara proporsional agar kepentingan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja tidak
sampai memberikan efek yang negatif dalam
pertumbuhan dan pengembangan usaha, yang
pada gilirannya justru dapat merugikan kepentingan tenaga kerja. Dalam rangka ini,
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
diharapkan dapat mengarahkan kebijakankebijakan ketenagakerjaan, antara lain
mengenai kesepakatan kerja bersama, pedoman
sistem pengupahan, standar kompetensi, dan
juga melakukan kaji ulang KepMenakertrans
No. 150/Men/2000 pasal 15, 16, 18, 26 dan 31
mengenai PHK, uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja, mogok kerja dan
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pensiun. Faktor ketenagakerjaan ini menjadi
faktor yang sangat menentukan pula dalam
keberhasilan program revitalisasi dan
pengembangan industri.
d. Faktor lain-lainnya, seperti sarana dan
prasarana, investasi, lingkungan hidup, serta
bahan baku.
2. Revitalisasi dan Pengembangan Perdagangan
Untuk mendukung keberhasilan program
revitalisasi dan pengembangan sektor industri,
dilakukan juga penataan sektor perdagangan yang
mencakup penataan perdagangan dalam negeri
maupun luar negeri, yang disebut dengan
revitalisasi dan pengembangan sektor perdagangan.
Program revitalisasi dan pengembangan
perdagangan dalam negeri yaitu berupa penguatan
pasar dalam negeri yang akan difokuskan kepada
upaya:
Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri;
1. Mengembangkan sistem distribusi nasional
secara efektif dan efisien; dan
2. Meningkatkan pengamanan barang yang
beredar di pasar dalam negeri.
Peningkatan penggunaan produksi dalam negeri
(P3DN) akan dilakukan secara simultan dan
berkesinambungan, antara lain melalui:
a. Pembuatan database kemampuan industri dalam
negeri;
b. Sosialisasi, pameran produk dalam negeri;
c. Pemberian penghargaan/insentif;
d. Training;
e. Lokakarya; serta
f. Pengukuran/pemantauan keberhasilan program.
Upaya ini penting dilakukan karena melihat
banyaknya barang-barang dengan kualitas dan harga
yang tidak kalah bersaing sudah diproduksi di
dalam negeri.
Pengembangan sistem distribusi nasional dilakukan
melalui:
a. Penataan sarana distribusi, meliputi: penyempurnaan ketentuan pasar modern, membangun
7
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Pusat Distribusi Regional (Jawa Barat dan
Sumatera Utara), pasar tradisionil (Pilot Project),
optimalisasi fungsi gudang (penyempurnaan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965).
b. Pengaturan lalu lintas barang dan jasa dalam
bentuk undang-undang;
c. Penguatan institusi (kelembagaan) pasar
meliputi penyusunan pedoman/standar teknis
dan penyempurnaan penataan kegiatan usaha
waralaba, MLM, keagenan, distributor, P3A
(Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing),
TKA, Perusahaan Jasa dan Asosiasi Usaha serta
e-commerce;
d. Peningkatan pelayanan dan publikasi informasi
pasar dengan memperkuat Pusat Informasi Pasar.
e. Peningkatan upaya perlindungan konsumen
dilakukan melalui: Pengawasan barang beredar,
yaitu pengawasan terhadap penyelenggaraan
perlindungan konsumen oleh pemerintah,
masyarakat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
pengawasan terhadap barang yang berasal dari
impor dan produksi dalam negeri dengan cara
survey dan pengujian oleh laboratorium
terakreditasi, dengan obyek pengamatannya
adalah label, iklan, standar wajib, klausula baku,
kewajiban menggunakan petunjuk penggunaan
barang dalam bahasa Indonesia, dan fasilitas
purna jual;
f. Kemetrologian, yaitu untuk melindungi
konsumen dari ketidaktepatan ukuran, takaran
dan timbangan, serta menciptakan tertib ukur
di segala bidang. Upaya ini dilakukan melalui:
penyempurnaan Undang-undang Metrologi
Legal, meningkatkan lingkup pengujian semua
alat ukur untuk diteliti secara metrologis
dengan memberdayakan tenaga-tenaga
metrologi yang ada di daerah, mengadakan
sosialisasi penting peran metrologi.
Peningkatan pemberdayaan konsumen dalam
memilih, menentukan dan menuntut haknya
sebagai konsumen dilakukan melalui penyusunan
pedoman pelaksanaan perlindungan konsumen,
memfasilitasi operasionalisasi BPKN (Badan
Perlindungan Konsumen Nasional) dan BPSK
(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
8

Kabupaten/Kota), mendorong terbentuknya
LPKSM, pelatihan dan pendidikan PPNS-PK dan
IKLIM USAHA DAN
INVESTASI
PRODUKSI

Instansi Terkait :
Deptan
DepESDM
Dephut

Depperindag

PRODUK
DN
PRODUK
IMPOR

• Tata Cara
Impor
• NPIK
• Label
• Standar
• dll

Distribusi Antar
Pulau

Negara
Kepulauan

P3DN

Sistem Distribusi
• Sarana
• Pola
• Pemasaran
Lembaga dan
Usaha

Financing
AIM

DISTRIBUSI

Pendukung Peran
Pelabuhan/Jalan
• Angkutan
Darat, Laut,
Udara
• Sistem
Pergudangan
• Pola
Pembiayaan/fin
ancing

KONSUMEN DN
EKSPOR

PERLINDUNGAN KON SOMEN
TERTIB UKUR - METROLOGI
PENGWASAN BARANG
BEREDAR
PEMBERDAYAAN KONSUMEN
(NPIK, label, Standar, dll)

SIST EM
INFORMASI

aparatur, serta penyusunan pedoman
penyelesaian sengketa konsumen di luar
pengadilan.
Gambar 2
Revitalisasi dan Pengembangan Perdagangan
Dalam Negeri
Sedangkan program revitalisasi dan
pengembangan perdagangan luar negeri meliputi
bidang ekspor dan impor. Pengembangan
kebijakan di bidang ekspor ditujukan untuk
meningkatkan daya saing produk Indonesia di
luar negeri. Kebijakan ini meliputi lima langkah
kegiatan yaitu:
1. Memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana
ekspor,
2. Pemantapan pelaksanaan ketentuan komoditi
yang diatur tata niaganya, antara lain verifikasi
kuota tekstil dan kopi,
3. Peningkatan koordinasi pengembangan ekspor
pusat dan daerah,
4. Penerobosan pasar,
5. Promosi/pemberdayaan UKM.
Memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana

Media Industri dan Perdagangan
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ekspor
dimaksudkan
untuk
memberikan kemudah- an, baik
dalam bentuk EPZ (Export
Processing Zone), kawasan berikat
maupun dalam bentuk penyederhanaan prosedur dan dokumen
ekspor. Sedangkan pemantapan
pelaksanaan ketentuan komoditi yang
diatur tata niaganya antara lain melalui
verifikasi kuota untuk tekstil dan kopi.
Peningkatan koordinasi pengembangan ekspor antara pusat dan daerah
melalui beberapa pemasyarakatan
tentang kegiatan pengembangan ekspor
yang dilaksanakan oleh pusat agar dapat
dimanfaatkan untuk kepentingan daerah.
Penerobosan pasar dilakukan melalui
penetrasi ke pasar non tra-disional,
meningkatkan hubungan bilateral (lobbies),
meningkatkan skema perdagangan seperti
counter trade (misal dengan Thailand),
pemanfaatan General System Preferences
(GSP). Kemudian, promosi/pemberdayaan UKM
dilakukan melalui pemasyarakatan fasilitas pembiayaan ekspor, bimbingan teknis Surat
Keterangan Asal (SKA), pemasyarakatan ISO
9000, pengenalan mengenai filosofi dan
mekanisme pengenaan dumping/anti dumping,
subsidy dan safeguards.
Pengembangan kebijakan di bidang impor bertujuan
untuk mencapai tingkat efisiensi yang tinggi di
bidang impor sekaligus dalam rangka mengurangi
penyelundupan. Kebijakan impor ini meliputi:
1. Kebijakan impor di bidang bahan baku/penolong
dan barang modal, yang ditujukan untuk
mendorong dan memperlancar arus impor
melalui tiga langkah kebijakan, yaitu:
a. Rasionalisasi tarif bea masuk, yang
merupakan upaya mengharmonisasikan tarif
agar tarif yang ditetapkan menghasilkan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi daya
saing produk yang berasal dari pemrosesan

Media Industri dan Perdagangan

TPT, mendapat prioritas di
revitalisasi

bahan yang diimpor,
b. Simplifikasi non tariff barrier; yang
diharapkan dapat merupakan suatu fasilitas
yang memudahkan masuknya bahan baku/
penolong dimaksud sehingga biaya bisa
lebih ditekan,
c. Simplikasi prosedur yang merupakan
penyederhanaan prosedur termasuk
dokumen impor bahan baku/penolong yang
dimaksudkan untuk menurunkan biaya.
Melalui kebijakan impor bahan baku/penolong
dan barang modal diharapkan dapat meningkatkan
kapasitas produksi baik industri baru maupun yang
idle, sehingga pada gilirannya diharapkan dapat
meningkatkan produk ekspor maupun produk
untuk konsumsi dalam negeri. Bagi produk yang
dikonsumsi di dalam negeri diharapkan dapat
bersaing dengan produk yang sama ex-impor yang
telah dikendalikan melalui kebijakan impor barang
konsumsi.
2. Kebijakan impor barang konsumsi, yang ditujukan
untuk melindungi dan mendorong produksi
dalam negeri, serta mengamankan pendapatan
negara. Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan
adalah:
a. Penerapan dan pemanfaatan tata niaga impor,
9
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yang dilaksanakan melalui instrumen kuota
tarif dan Nomor Pengenal Importir Khusus
(NPIK). Persyaratan NPIK dikembangkan
dalam upaya mengawasi impor bahan baku/
penolong dan barang konsumsi tertentu. Pada
tahap pertama NPIK diberlakukan untuk 8
komoditi, yaitu: jagung, beras, kacang kedelai,
gula tebu/bit, tekstil dan produk tekstil, sepatu
dan peralatan kaki lainnya, elektronika dan
komponennya, serta mainan anak-anak;
b. Penerapan tarif, bea masuk anti dumping
(BMAD) serta safeguards, yang dimaksudkan
untuk melindungi produk dalam negeri dari
serbuan impor yang sangat berlimpah (rushimportation of certain product).
c. Pemberlakuan persyaratan mutu, yang
merupakan kegiatan membendung impor
melalui pemenuhan persyaratan wajib SNI
untuk menghindarkan masuknya barang yang
tidak berkualitas;
3. Verifikasi ASEAN Content, merupakan
tindakan pencegahan pemalsuan persyaratan
local content negara ASEAN.
PRODUK

EKSPOR
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KEBIJAKAN
• Memfasilitasi tersedianya
Sarana dan Prasarana
ekspor
• Pemantapan Pelaksanaan
Ketentuan Komoditi yang
diatur Tata Niaganya
• Peningkatan Koordinasi
Pengembangan Ekspor
antara Pusat dan Daerah
• Penerobosan Pasar :
- Penetrasi kePasar
Negara non Tradisional
- Meningkatan hubungan
Bilateral
- Meningkatkan Skema
Perdagangan LN
• Promosi Ekspor dan
Pameran
• Promosi & Pemberdayaan
UKM

INSTRUMEN
- Pergudangan
untuk ekspor/ cold
storage
- Verifikasi Kuota
Tekstil dan Kopi
- Mutu /standarisasi
- Tata Niaga Ekspor
untuk Komoditi
tertentu (Pasir
laut, Pasir Timah,
Karet, Kayu lapis,
dll)
- Penetapan HPE
- Pengenaan PE
- Penyederhanaan
Prosedur dan
Dokumen
- Peningkatan
Pelayanan kepada
Dunia Usaha
- Counter Trade

Penerapan kebijakan revitalisasi dan
pengembangan perdagangan luar negeri akan
j

B. Baku
Penolong/
barang
M odal

KEBIJAKA N
IM POR

PROSES
PROD U KSI

p

PROD U K
EKSPOR

KON SU M EN LN

PRODU K
DN

Barang
Konsumsi

KON SU M EN D N

didukung oleh penerapan Sistem Informasi
Manajemen (SIM) yang terpadu yang akan
menghubungkan unit maupun instansi terkait
yang menangani perdagangan luar negeri ke
dalam suatu jaringan kerja.
Gambar 3
Kebijakan Ekspor
Gambar 4
Kebijakan Impor
3. Perkembangan pelaksanaan Program
Revitalisasi dan Pengembangan
Industri dan Perdagangan
Program revitalisasi dan pengembangan industri
dan perdagangan adalah merupakan bagian dari
upaya nasional untuk dalam jangka pendek keluar
dari krisis ekonomi dan dalam jangka menengah
mengembangkan kinerja ekonomi secara berkelanjutan. Mengingat bahwa pembangunan industri
dan perdagangan memberikan peluang untuk
berperan sebagai motor penggerak pertumbuhan
ekonomi, maka diharapkan suksesnya program
revitalisasi dan pengembangan industri dan
perdagangan akan berdampak positif keseluruh
sektor ekonomi. Secara umum dapat dikatakan
bahwa program ini telah mulai dilaksanakan oleh
seluruh sektor terkait meskipun belumlah memadai.
Kelambanan pelaksanaan program ini karena
adanya beberapa hambatan yang ditemui, di
antaranya belum adanya penanganan kongkrit dan
terkoordinasi untuk mengatasi citra negatif
Indonesia di luar negeri, belum selesainya masalah
perbankan dari perusahaan sehat yang terkait
mip
dengan bank penyandang dana yang tidak sehat
(BKO), masih banyaknya pelanggaran HaKI yang
mengakibatkan terhambatnya
sebagian kegiatan
Media Industri dan Perdagangan
ekspor, masih adanya Perda yang memungut
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Konsorsium Tripartit Karet Alam Resmi
Dibentuk dengan Modal Awal US$ 3 Juta
Konsorsium tripartite karet alam
atau dikenal dengan International
Tripartite Rubber Company
(ITRCo) resmi dibentuk oleh tiga
negara Indonesia, Malaysia dan
Thailand di Bali 8 Agustus 2002
lalu. Namun pembentukan ITRCo
yang semula di rencanakan didirikan dengan modal awal sebesar
US$ 56,25 juta ternyata hanya
didukung dengan modal awal
sebesar US$ 3 juta.
Penandatanganan kesepakatan
pembentukan ITRCo tersebut
dilakukan di Istana Kepresidenan
Tampak Siring, Gianyar, Bali oleh
Menperindag RI Rini M. Soemarno
Soewandi, Menteri Industri Dasar
Malaysia, Lim Keng Yaik dan
Menteri Pertanian dan Koperasi
Thailand Shucheep Hansaward
disaksikan oleh kepala negara dari
ketiga negara penghasil karet alam
utama dunia tersebut, yaitu
Presiden RI Megawati Soekarno
putri, Perdana Menteri Malaysia
Mahathir Mohammad dan Perdana
Menteri Thailand Thaksin
Shinawatra.
Seusai penandatanganan kesepakatan tersebut Menperindag RI
Rini M.S. Soewandi mengatakan
ITRCo dibentuk dengan tujuan
utama untuk mempertahankan
harga karet alam pada tingkat
harga yang wajar, adil dan remunerative bagi petani. Dengan
demikian, ITRCo akan menjaga
Media Industri dan Perdagangan

harga karet alam
agar tidak terlalu
rendah, tetapi ITRCo
juga akan berupaya
agar harga karet
alam tidak terus
melambung hingga
mencapai tingkat
harga yang sangat
tinggi.
“Konsorsium ini
bentuknya adalah
sebuah perusahaan
yang dimiliki bersama
oleh ketiga negara
dengan modal awal
US$ 3 juta. Untuk
modal awal tersebut
masing-masing negara
menyetor US$ 1 juta.
Atas permintaan
Thailand perusahaan
konsorsium ini berkantor pusat di
Bangkok dan pemerintah Thailand
bersedia menanggung seluruh biaya
opera-sional kantor pusat tersebut,”
kata Rini.
Untuk tahap awal, tambah Rini,
ITRCo memang hanya didukung
dengan modal awal sebesar US$ 3
juta, karena untuk tahap awal
tersebut ITRCo belum perlu banyak
membutuhkan dana untuk melakukan kegiatannya. “Total modal
yang dicanangkan sebagai authorized capital ITRCo memang

Kebun karet

sebesar US$ 225 juta, tapi untuk
saat ini kita belum membutuhkan
dana sebesar itu mengingat belum
banyak kegiatan ITRCo yang
dilakukan. Tapi modal ITRCo
tersebut akan terus ditambah secara
bertahap sesuai dengan kebutuhan.”
Untuk sementara ini, lanjut
Rini, ketiga negara belum mengharapkan ITRCo melakukan
pembelian stok karet alam dari
petani mengingat harga karet alam
di tingkat petani saat ini masih
11
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Karet alam banyak digunakan untuk peralatan
olah raga

cukup baik. Karena itu, modal
awal yang ditempatkan untuk
ITRCo ditetapkan hanya US$ 3
juta.
Secara garis besar ITRCo
akan menerapkan mekanisme
harga dasar (floor price) karet
alam di tingkat petani sebagai
harga patokan dalam melakukan
operasi pasar strategis.
“Apabila harga karet alam di
tingkat petani berada di bawah
harga dasar maka ITRCo akan
melakukan pembelian stok karet
alam, sebaliknya kalau harga karet
alam di tingkat petani berada di
atas harga dasar maka ITRCo akan
melakukan penjualan stok karet
alamnya,” tutur Rini.
Namun demikian, Rini mengakui dalam kesepakatan pembentukan ITRCo yang ditandatangani
di Bali pada 8 Agustus 2002
memang belum disepakati mengenai
detil kegiatan ITRCo.
Indonesia sendiri, kata Rini,
akan mengajukan beberapa nama
personil untuk menjadi pengelola
ITRCo sebagai wakil dari Indonesia
agar dapat disetujui bersama oleh
ketiga negara. Namun Rini
12

menolak menyebutkan
nama
calon pengelola
ITRCo dari Indonesia tersebut karena sampai kini
nama-nama
personil tersebut
belum ditetapkan
dan masih dalam
p r o s e s
identifikasi.

Menurut
Rini, mengenai harga dasar karet
alam di tingkat petani ketiga
negara
telah
sepakat
menetapkan harga dasar sebesar Rp
6.000/kg di tingkat petani karet di
Indonesia atau 30 bath/kg di
tingkat petani karet di Thailand,
sedangkan untuk harga dasar karet
alam di tingkat petani karet
Malaysia tinggal disesuaikan ber
dasarkan nilai tukar terhadap
Ringgit Malaysia.
Sementara itu, Ketua Umum
Gabungan Perusahaan Karet
Indonesia (Gapkindo), Asril Sutan
Amir yang turut menghadiri acara
penandatanganan kesepakatan
pembentukan ITRCo di Istana
Tampak Siring, Bali mengatakan
Gapkindo sangat mendukung
kesepakatan yang dicapai di antara
ketiga pemerintahan negara
penghasil karet alam utama dunia
tersebut.
Asril juga menyatakan kesiapan
Gapkindo untuk turut serta dalam
pembentukan cabang ITRCo di
Jakarta sebagai kepanjangan
tangan dari ITRCo yang berkantor
pusat di Bangkok, Thailand.

Menurut Asril, penandatanganan kesepakatan pembentukan
ITRCo oleh ketiga menteri yang disaksikan langsung oleh ketiga
kepala negara telah membawa
dampak positif di pasar karet alam
dunia, di mana harga karet alam
kembali mengalami kenaikan dari
US$ 0,78/kg menjadi US$ 0,81/kg.
Dengan kenaikan tersebut harga
karet alam di tingkat petani kini
mencapai Rp 6.300/kg atau Rp 300
lebih tinggi dari harga dasar yang
telah ditetapkan sebesar Rp 6.000/kg.
“Idealnya memang harga karet
alam di pasar internasional ini
mencapai US$ 1/kg di mana dengan
tingkat harga tersebut dan nilai
tukar rupiah terhadap US$ Rp
9.000/US$ maka harga karet alam
di tingkat petani akan mencapai
sekitar Rp 7.000/kg.
Ketiga menteri juga menegaskan kembali tentang pentingnya
political will dan kerjasama erat di
antara ketiga negara dalam
menghadapi berbagai isu karet alam
di pasar dunia. Kehadiran ketiga
kepala negara dalam penandatanganan kesepakatan pembentukan ITRCo tersebut juga mencerminkan adanya dukungan penuh
dari masing-masing negara terhadap
upaya yang diambil oleh ketiga
menteri dalam mendorong harga
karet alam dunia guna meningkatkan standar hidup para petani
karet.
Mengingat Indonesia, Malaysia
dan Thailang ketiganya merupakan
anggota Association of Natural Rubber
Producing Countries (ANRPC), ketiga
negara juga mengundang negaranegara anggota ANRPC lainnya
untuk bergabung dalam berbagai
mip
upaya yang dilakukan
ketiga negara
itu guna menopang kelangsungan
industri karet.
Media Industri dan Perdagangan
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Upaya Pantang Lelah untuk Mendongkrak
Harga Karet
Negara-negara penghasil karet
alam dunia, yaitu Thailand,
Indonesia dan Malaysia yang
produksi karet alamnya selama
ini mencapai lebih dari 80%
produksi karet alam dunia, terus
berupaya
menggalang
kerjasama dalam rangka
mendongkrak harga karet alam
dunia
pasca bubarnya
International Natural Rubber
Organization (INRO) pada tahun
2000 lalu.
Bubarnya INRO telah mengakibatkan harga karet alam yang
memang sudah tertekan ketika itu
menjadi makin terpuruk hingga
sempat mencapai angka terendah
sepanjang sejarah perkaretan dunia,
yaitu US$ 0,40/kg pada triwulan
ketiga tahun 2001.
Thailand yang selama ini menjadi produsen terbesar karet alam
dunia dengan produksi sekitar 2,5
juta ton/tahun sangat gigih mendorong terbentuknya lembaga baru
pengganti INRO kepada negaranegara produsen karet alam utama
lainnya, yaitu Indonesia (produksi
rata-rata 1,5 juta ton/tahun) dan
Malaysia (produksi rata-rata 1 juta
ton/tahun). Padahal sebelumnya
Thailand jugalah yang menjadi
sponsor utama dibubarkannya
INRO ketika itu, karena INRO
dianggap tidak mampu lagi
mengangkat harga karet alam yang
terus terpuruk.
Media Industri dan Perdagangan

Pohon karet siap
sadap

INRO yang merupakan organisasi pengelola buffer stock
(stok penyangga) karet alam
dunia dan beranggotakan baik
negara pro-dusen maupun
negara konsumen karet alam,
dinilai tidak mampu mendongkrak
harga karet alam yang sudah
terpuruk ketika itu, karena dalam
INRO sendiri posisi tawar negara
konsumen cenderung lebih kuat
ketimbang posisi tawar negara
produsen. Karena itu, Thailand
lebih menginginkan di-bentuknya
blok bersama di antara sesama
negara produsen karet alam.
Selama ini pun sebetulnya
negara-negara produsen karet alam
sudah memiliki wadah bersama,
yaitu Association of Natural Rubber
Producer Countries (ANRPC).

Namun negara-negara anggota
asosiasi ini dinilai tidak memiliki
misi dan visi yang sama dalam
upaya mendorong harga karet alam
dunia. Sebab hanya Indonesia,
Malaysia dan Thailand saja yang
selama ini memiliki kepentingan
yang sangat besar dengan turun
naiknya harga karet alam dunia
karena ketiga negara tersebut
memang menguasai pangsa produksi
terbesar.
Tonggak awal dibentuknya
kerjasama negara-negara produsen
karet alam ini terjadi ketika
diadakan pertemuan tingkat
menteri ketiga negara tersebut
pada bulan Desember 2001 lalu di
Bali yang berhasil menelurkan
kesepakatan bersama yang disebut
Deklarasi Bali. Pada intinya De13
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klarasi Bali terdiri dari dua kesepakatan, yaitu pengurangan ekspor
karet alam oleh ketiga negara
sebesar 10% per tahun melalui
skema yang disebut Agreed
Export Tonage Scheme (AETS)
dan mengu-rangi produksi karet
alam sebesar 4% per tahun
melalui skema yang disebut
Supply Management Scheme
(SMS). Kedua skema tersebut
rencananya akan dilaksanakan
selama dua tahun yaitu pada
tahun 2002 dan 2003.
Untuk melaksanakan kesepakatan Bali tersebut ketiga negara
sepakat untuk membentuk International Tripartite Rubber Organization
(ITRO) yang beranggotakan ketiga
negara melalui pembentukan
National Tripartite Rubber Corporation (NTRC)di masing-masing
negara. Untuk mengawasi kegiatan
ITRO dibentuk sebuah dewan
yang disebut International Tripartite
Rubber Council (ITRC)yang juga
menetapkan semua langkah dan
kebijaksanaan yang akan diambil
ITRO.
Bagi Indonesia sendiri, pemerintah melalui Menperindag telah
menunjuk Gabungan Perusahaan
Karet Indonesia (Gapkindo) sebagai pelaksana skema AETS,
sedangkan untuk pelaksanaan SMS
dilaksanakan oleh Departemen
Pertanian. Sebagai pelaksana
skema AETS, Gapkindo pada bulan
Februari 2002 lalu telah menetapkan
pengurangan ekspor karet alam
sebesar 10% menjadi 1,231 juta ton
pada tahun 2002 yang sekaligus
menjadi alokasi (kuota) ekspor
tahun 2002.

14

Namun demikian sayangnya
pelaksanaan Deklarasi Bali diakui
tidak semulus yang direncanakan
karena sampai bulan Juni 2002
ketiga negara belum juga melaksanakannya. Hal itu terungkap
menjelang dilaksanakannya
perte-muan ITRC ke-2 pada 1719 Juni 2002 di Chiangmai,
Thailand yang
kemudian
pertemuan tersebut di-nyatakan
ditunda hingga batas waktu yang
belum ditentukan. Tertundatundanya pelaksanaan Deklarasi
Bali sempat menekan kembali
harga karet alam dunia ke US$
0,64/kg pada April 2002 padahal
sebelumnya
sempat
terdongkrak dari US$ 0,45/kg pada
Desember 2001 menjadi US$
0,68/kg pada Maret 2002.
Gapkindo sendiri selama ini
selalu mengklaim telah melaksanakan skema AETS sejak Januari
2002 di mana para pengusaha
anggota Gapkindo telah melaksanakan pengurangan ekspor secara
sukarela. Namun Thailand dan
Malaysia baru secara terbuka mengakui telah memulai pelaksanaan
Deklarasi Bali pada bulan Juni 2002
lalu.

pelaksanaan Deklarasi Bali saja
terus terkatung-katung.
Perdana Menteri Thailand,
Thaksin Shinawatra kembali
menjadi penggagas terbentuknya
ITRCo dengan mengundang
Men-perindag RI Rini M.S.
Soewandi dan Menteri Industri
Dasar Malaysia, Lim Keng Yaik
ke Bangkok dan menyodorkan
proposal pemben-tukan ITRCo.
Konsep ITRCo yang disodorkan PM Thaksin sebetulnya tidak
jauh berbeda dengan konsep INRO
yang telah dibubarkan, yaitu sebagai lembaga pengelola stok penyangga karet alam. ITRCo akan
membeli stok karet alam pada saat
harga karet dunia sedang rendah,
menahan stok apabila diperlukan
dan menjualnya pada saat harga
sedang tinggi.
Pada awalnya Menperindag
Rini M.S. Soewandi dan Menteri
Lim pada prinsipnya menyetujui
proposal yang disodorkan PM
Thaksin kendati masalah tersebut
harus dibahas dulu di dalam negeri
mengingat masalah tersebut akan
membawa konsekuensi keuangan
yang tidak sedikit.

Konsorsium Karet Alam
Belum juga dimulai pelaksanaan
Deklarasi Bali, pasar karet alam
dunia kembali dikagetkan dengan
diumumkannya rencana pembentukan konsorsium karet alam yang
kemudian dikenal dengan International Tripartite Rubber Company
(ITRCo) pada 1 Maret 2002.
Namun demikian pasar karet
dunia menanggapi pengumuman
tersebut secara hati-hati sehingga
tidak menimbulkan lonjakan harga
karet alam secara signifikan di pasar
dunia. Hal itu terjadi karena
pelaku pasar melihat selama ini

Pada perkembangan selanjutnya, Thailand, Malaysia dan
Indonesia sepakat untuk mendirikan konsorsium karet alam tiga
negara tersebut dengan modal awal
US$ 225 juta yang pengadaannya
akan ditanggung bersama oleh tiga
negara.
Dalam pelaksanaannya, dari
dana konsorsium yang dibutuhkan
sebesar US$ 225 juta tersebut
untuk tahap awal akan dikumpulkan modal awal sebesar 25%-nya

Media Industri dan Perdagangan

Laporan Utama

atau sebesar US$ 56,25 juta.
Dana tersebut ditanggung oleh
ketiga negara secara proporsional
berda-sarkan volume produksi
karet alam masing-masing
negara. Dengan demikian
Indonesia memperoleh jatah
kontribusi dana sebesar US$
18,75 juta, Thailand sebesar US$
25,00 juta dan Malaysia sebesar US$
12,50 juta.
Namun Indonesia kemudian
hanya menyanggupi untuk memberikan kontribusi dana sebesar
US$ 1 juta dalam kerangka kerjasama pembentukan ITRCo
tersebut. Menperindag Rini M.S.
Soewandi mengatakan pihaknya
pada Jumat, 7 Juni 2002 telah
bertemu dengan PM Thailand,
Thaksin Shinawatra di Bangkok
untuk membicarakan rencana
pembentukan konsorsium karet
alam tiga negara tersebut.
“Saya usulkan agar Indonesia
hanya memberikan kontribusi dana
sebesar US$ 1 juta dalam konsorsium tersebut. Ternyata PM
Thaksin maupun pihak Malaysia
menyetujui usulan tersebut. Bahkan kedua negara telah menyatakan kesanggupannya untuk
menalangi dana Indonesia apabila
Indonesia belum siap menyetor
dana,” kata Rini kepada pers di
Jakarta belum lama ini.
Menurut Rini, Indonesia akan
menyetor dana sebesar US$ 1 juta
untuk membiayai kegiatan konsorsium karet alam tiga negara.
“Dana US$ 1 juta tersebut diambil
dari anggaran Depperindag tahun
berjalan. Tetapi tidak tertutup
kemungkinan dana tersebut juga
dapat diambil dari sumber-sumber
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industri alas kaki banyak menggunakan karet

lain seperti dari para pengusaha
karet di Indonesia.”
Indonesia, kata Rini, memiliki
komitmen yang tinggi dan sangat
berkepentingan dengan rencana
pembentukan konsorsium tersebut.
Sebab konsorsium tersebut sangat
penting untuk mendorong harga
karet alam dunia.
“Dalam jangka panjang
kebe-radaan konsorsium ini
sangat penting dan kita
membutuhkan wadah bersama
seperti ini diantara negara
ASEAN agar kita memiliki
kemampuan negosiasi yang lebih
tinggi dengan pihak luar. Apalagi
untuk komoditi karet alam yang
cenderung bersifat oligopoli dimana pasarnya hanya dikontrol
oleh beberapa pembeli saja,”
demikian Rini.
Lebih jauh Rini mengatakan
bahwa ITRCo sangat penting
peranannya dalam upaya meningkatkan posisi tawar kalangan
produsen karet alam dalam setiap
negosiasi harga karet alam di pasar

dunia. “Untuk jangka panjang kita
membutuhkan adanya wadah
bersama di antara negara-negara
penghasil karet alam terlebih di
antara negara-negara di Asia
Tenggara dalam kerangka kerjasama Asean. Tujuannnya agar
negara-negara penghasil karet alam
utama di dunia ini memiliki posisi
tawar yang lebih tinggi dalam
setiap negosiasi dengan pihak
luar,” tegas Rini.
Rini mengatakan walaupun
sumber dana yang dimiliki pemerintah sangat terbatas, namun
pemerintah Indonesia tetap
memiliki komitmen penuh untuk
tetap melanjutkan rencana pembentukan konsorsium karet alam
bersama Malaysia dan Thailand.
Semula penandatanganan
kesepakatan pembentukan ITRCo
akan dilakukan pada akhir Juni
2002, kemudian mundur menjadi
30 Juli 2002 di Pulau Bintan (Indonesia) dan akhirnya penandatanganan kesepakatan pembentukan
ITRCo tersebut dilakukan di Bali,
tanggal 8 Agustus 2002.
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Ketika ditanya kaitan antara
pembentukan konsorsium karet
alam dengan kesepakatan Deklarasi
Bali di antara ketiga negara, Rini
mengatakan bahwa pembentukan
konsorsium tidak ada sangkut
pautnya dengan Deklarasi Bali.
Tetapi pelaksanaan Deklarasi Bali
dan konsorsium karet alam dapat
saling mendukung dan saling
me-lengkapi dalam rangka
mendorong harga karet alam
dunia hingga mencapai level yang
diharapkan, yaitu US$ 1/kg.
“Pelaksanaan Deklarasi Bali
dan konsorsium karet alam dapat
dilakukan secara bersamaan untuk
lebih mengefektifkan upaya ketiga
negara dalam mendorong harga
karet alam ke level yang wajar dan
remuneratif bagi petani karet, yaitu
sebesar US$ 1/kg,” tegas Rini.
Optimis
Sementara itu, Ketua Umum
Gabungan Perusahaan Karet
Indonesia (Gapkindo), Asril Sutan
Amir menyatakan optimismenya
bahwa harga karet alam dunia akan
mampu melampaui level US$ 1/kg
menjelang akhir September 2002.
“Kami optimis harga karet alam
dunia akan mengalami kenaikan
dalam beberapa bulan mendatang
hingga melampaui US$ 1/kg. Sebab
tiga negara penghasil karet alam
utama dunia, yaitu Indonesia,
Malaysia dan Thailand telah
sepakat untuk bersama-sama
melakukan program AETS sesuai
Deklarasi Bali, yaitu mengurangi
volume ekspor karet alam sebesar
10% pada tahun 2002 ini,” kata
Asril.
16

Menurut Asril, Malaysia dan
Indonesia sudah menyatakan
kesiapannya untuk melaksanakan
program AETS mulai Juni 2002,
sedangkan Thailand diperkirakan
baru akan memulai program
tersebut setelah pertengahan Juni
2002 mengingat NTRCnya
sebagai pelaksana program
AETS di negara gajah putih itu
hingga kini masih menghadapi
beberapa perma-salahan.
“Di Indonesia sendiri pelaksanaan program AETS sebetulnya
sudah dilaksanakan secara sukarela oleh perusahaan-perusahaan
anggota Gapkindo sejak Januari
2002 lalu walaupun pembagian
alokasi ekspor untuk masingmasing perusahaan anggota
Gapkindo baru tuntas dilakukan
sekitar bulan April 2002 lalu,” kata
Asril.
Asril mengatakan selain akibat
menurunnya ekspor karet alam ke
pasar dunia sejalan dengan pelaksanaan program AETS oleh NTRC
di tiga negara anggota ITRO,
kenaikan harga karet alam dunia
juga dipicu oleh meningkatnya permintaan (konsumsi) karet alam
dunia serta menurunnya (produksi)
karet alam akibat fenomena cuaca
El Nino yang diperkirakan akan
berlangsung pada Juli-September
2002.
International Rubber Study Group
(IRSG) memperkirakan konsumsi
karet alam dunia selama tahun 2002
akan mengalami kenaikan sebesar
6,4% dari 7.000.000 ton pada tahun
2001 menjadi 7.448.000 ton pada

tahun 2002 terutama akibat
meningkatnya permintaan karet
alam dari industri ban yang selama
ini menjadi konsumen terbesar
karet alam dunia (sekitar 80%).
Harga karet alam dunia sendiri
terus mengalami kenaikan sejak
diumumkannya Deklarasi Bali
pada Desember 2001 lalu, dari
US$ 0,48/kg pada Desember
2001 menjadi US$ 0,68/kg pada
bulan Maret 2002. Harga karet
alam sempat turun ke US$ 0,64/
kg pada bulan April 2002 namun
kembali naik menjadi US$ 0,72/
kg pada Mei 2002, naik lagi
menjadi US$ 0,75/kg pada awal
Juni 2002 dan men-jadi US$
0,85/kg menjelang akhir Juli.
Harga karet alam dunia kembali tertekan ke US$ 0,77/kg menyusul dilepasnya stok karet alam
Thailand sebanyak 130.000 ton
pada 9 Juli 2002. Pelepasan stok
karet alam Thailand tersebut
dinilai Gapkindo telah melanggar
kesepakatan Deklarasi Bali khususnya menyangkut kesepakatan
kuota ekspor. Namun demikian
Indonesia dan Malaysia sebagai
anggota ITRO tidak dapat mempermasalahkan pelanggaran tersebut
karena Deklarasi Bali tidak
memuat ketentuan-ketentuan
mengenai sanksi bagi negara
pelanggar.
Pemerintah Indonesia seharusnya menjadikan kasus pelanggaran Deklarasi Bali oleh Thailand
ini sebagai bahan pertimbangan
(agar lebih hati-hati) dalam menjalin kesepakatan kerjasama komoditi dengan
mipnegara Gajah Putih
tersebut di kemudian hari. Apalagi Indonesia bersama Malaysia
Media
Industrimenandatadan Perdagangan
dan Thailand
telah
ngani kesepakatan pembentukan
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NPIK, Jurus Jitu Penangkal Importir
Nakal
Terhitung mulai 6 Mei 2002 lalu
Departemen Perin-dustrian dan
Perdagangan secara resmi telah
member-lakukan ketentuan baru
mengenai Nomor Pengenal Importir
Khusus (NPIK) yang merupakan
upaya instansi tersebut untuk
mengatasi para importir nakal yang
selama ini telah mengakibatkan
membanjirnya barang impor illegal
clan “sepanyol (separo nyolong) di
pasar domestik..
Untuk tahap awal Depperindag
baru menerapkan kebijaksanaan
NPIK terhadap delapan jenis produk/komoditas, yaitu sepatu, elektronika, mainan anak, tekstil
produk tekstil (TPT), jagung,
kedelai, gula dan bergs.
Melalui kebijaksanaan baru
tersebut Depperindag mewajibkan
para importir yang akan mengimpor
kedelapan jenis produk/komoditas
tersebut untuk memiliki NPIK.
Namun tidak tertutup kemungkinan Depperindag akan menambah daftar produk/komoditi yang
dalam kegiatan importasinya wajib
memiliki NPIK. Bahkan sampai kini
sudah terdapat beberapa jenis
komoditi/produk baru yang telah
diusulkan kalangan dunia usaha
untuk dimasukkan dalam kelompok
NPIK ini, yaitu a.l. bahan baku
optical disc, terigu, bawang putih
dan lampu listrik.
Media Industri dan Perdagangan

Ketentuan
mengenai kebijaksanaan NPIK tertuang
dalam dalam Surat
Keputusan (SK) Menperindag Nomor 141/
MPP/Kep/3/2002 tentang NPIK tanggal 6
Maret 2002 yang
disusul dengan Surat
Keputusan Dirjen Perdagangan Luar Negeri
Nomor 05/DJLN/KP/
111/2002 tentang jenis
barang impor tertentu
yang wajib menggunakan NPIK tanggal 7
Maret 2002.
“Dengan SK No.
141/MPP/Kep/3/2002
tersebut maka semua
importir yang akan
melakukan impor
beras, gula, jagung,
kedelai dan lain-lain
harus memiliki NPIK terlebih
dahulu, kalau tidak mereka tidak
akan diperbolehkan melakukan
impor. Jadi, dengan kata lain hanya
importir yang memiliki NPIK saja
yang dapat mengimpor kedelapan
komoditi itu,” kata Menperindag
Rini M.S Soewandi kepada pers
belum lama ini.
Menurut Rini, keharusan
memiliki NPIK dalam kegiatan
impor kedelapan produk/komoditi
tersebut baru berlaku efektif sejak

beras, disinyalir masih diimpor secara
ilegal

6 Mel 2002 walaupun SK nya
sendiri sudah diterbitkan pada 6
Maret 2002. Masa tenggang
waktu selama dua bulan sejak SK
itu diterbitkan dimaksudkan
sebagai masa transisi untuk
kegiatan sosialisasi kebi-jaksaan
itu.
Rini
menegaskan
kebijaksanaan mengenai NPIK
tersebut diambil Depperindag
dalam rangka me-nahan laju
impor produk/komoditi itu yang
17

Kebijakan

selama ini telah mere-sahkan
kalangan produsen lokal serta
dalam rangka memonitor pelaku
impor dan pelaksanaan impor
komoditas tersebut.
Dalam
pelaksanaan
kebijaksa-naan NPIK tersebut di
lapangan,
tambah
Rini,
Depperindag akan melakukan
koordinasi intensif dengan
instansi
terkait,
seperti
Departemen Pertanian, Ditjen
Bea dan Cukai, Badan
Standarisasi Nasional, Badan
Pengawasan Obat dan Makanan,
Asosiasi komoditas terkait dan
lain lain.
Untuk memperketat pengawasan, Depperindag juga mewajibkan seluruh importir pemilik
NPIK untuk menyampaikan laporan
kegiatan impornya setiap bulan
yang antara lain memuat laporan
tentang volume dan nilai impor
komoditi bersangkutan, negara asal
barang serta pelabuhan tempat
pembongkaran barang.
“Depperindag akan melakukan
evaluasi secara berkala setiap tiga
bulan terhadap laporan dari para

importir pemegang NPIK. Dengan
keharusan para importir menyampaikan laporan bulanan itu maka
pemerintah dengan mudah men
deteksi penyimpangan penyimpangan yang dilakukan importir,”
tutur Rini.
Melalui penerapan kebijaksanaan
wajib PIK tersebut, kata Rini,
diharapkan pemerintah juga dapat
mencegah secara dini berbagai
praktek penyelundupan administrative (underinvoice, undertonage)
maupun penyelundupan fisk.
NPIK Bukan Tataniaga Impor
Baru
Menperindag Rini M. S.
Soewandi menegaskan bahwa
kebijaksanaan NPIK bukan merupakan tata niaga impor ataupun
hambatan non tarif dalam dalam
kegiatan impor. “NPIK bukan
merupakan tata niaga impor dan
juga bukan merupakan non tariff
barrier, atau hambatan non tariff,
tetapi merupakan alat untuk
memonitor pelaku impor dan
pelaksanaan impornya,”.
Senada dengan pernyataan
Menperindag, Ketua Umum Badan

Pengurus Pusat (BPP) Gabungan
Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Amirudin Saud
secara terpisah menyatakan penerapan NPIK secara wajib bagi
para importir tertentu bukan
merupakan bentuk tataniaga
impor baru.
Menurut Amirudin, NPIK tidak
ditujukan untuk membatasi
volume impor melainkan hanya
untuk membatasi jumlah importir
komoditi tertentu dalam rangka
mencegah penyelundupan yang
belakangan ini marak terjadi.
Penerapan NPIK, tambah
Amirudin, juga akan memudahkan
pemerintah dalam mengawasi
kegiatan impor berikut para
importirnya karena seluruh importir
pemegang NPIK diwajibkan untuk
melaporkan realisasi kegiatan impornya setiap bulan ke Depperindag.
Amirudin juga mengatakan
penerapan NPIK sangat penting
peranannya sebagai salah satu
instrumen untuk mempermudah
pengawasan lalulintas barang impor.
Segera Dibentuk Tim Evaluasi
Menurut Rini, dalam rangka
mengawasi clan memonitor kegiatan importasi barang-barang yang
terkena kebijaksanaan NPIK
tersebut, pemerintah dalam waktu
dekat akan membentuk Tim
Evaluasi NPIK yang anggotanya
terdiri dari asosiasi yang bergerak
dalam bidang impor dan instansi
pemerintah terkait lainnya.

Bongkar muat barang ekspor impor
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“Dengan dibentuknya Tim
Evaluasi tersebut akan diperoleh
transparansi data impor delapan
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Menurut Aang, bagi para importir
yang telah memiliki API Produsen
(APIP) dan API Terbatas (API T)
pengajuan permohonan NPIK jauh
lebih sederhana, yaitu hanya
melampirkan API P atau API T dan
izin usaha industri atau surat
persetujuan tetap (APT) PMA/
PMDN.

Pelabuhan bongkar muat
barang

komoditi tersebut dan akan diketahui kondisi barang impor yang
beredar di pasaran dalam negeri
untuk dibahas oleh Tim Evaluasi,”
tutur Rini.
Berdasarkan hasil analisa yang
dilakukan Tim Evaluasi tersebut,
tambah Rini, pemerintah dalam
waktu yang relatif singkat diharapkan dapat mengambil kebijakan
yang tepat dikaitkan dengan
kebutuhan konsumen dan produksi
dalam negeri.
Karena itu, lanjut Rini, laporan
bulanan yang benar dan jujur dan
para importir sangat diharapkan,
karena laporan dari importir akan
dijadikan dasar untuk mengambil
suatu kebijakan dan tindakan
terhadap barang illegal maupun
importir yang nakal.
“Sanksi yang berat akan kami
kenakan terhadap importir yang
tidak menyampaikan laporan
bulanan sebanyak dua kali, yaitu
dengan sanksi pembekuan NPIK,”
tegas Rini.
Importir Baru Tetap Dapat Peroleh
NPIK
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Direktur Impor, Depperindag,
Aang Kanaan Adikusumah mengatakan Depperindag tetap memberikan kesempatan kepada para
importir pendatang baru (new
comers) untuk memperoleh NPIK
asalkan sebelumnya telah
memiliki Angka Pengenal Importir
(API). Persyaratan untuk memiliki
API merupakan persyaratan
utama sebelum importir (pelaku
impor) mengajukan permohonan
NPIK,: kata Aang.
Bagi importir pendatang baru
yang ingin mengajukan permohonan NPIK dan belum memiliki
API, tambah Aang, maka dia
terlebih dahulu harus mengajukan
permohonan API, baru setelah itu
dapat mengajukan permohonan
NPIK.
Bagi importir yang telah
memiliki API Umum (API U) kata
Aang, pengajuan NPIK ditambah
dengan persyaratan lain, yaitu
melampirkan realisasi impor dua
tahun dalam lima tahun terakhir
atau realisasi impor dalam satu
tahun terakhir dan atau perjanjian/
kontrak pembelian dengan mitra
dagang luar negeri dalam waktu
satu tahun ke muka.

NPIK diterbitkan oleh Dirjen
Perdagangan Luar Negeri, Depperindag selambat-lambatnya dalam
jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan
dari pemohon. NPIK tersebut
berlaku selama lima tahun terhitung sejak tanggal penerbitan.
Aang menegaskan jiwa dari
kebijaksanaan NPIK sebetulnya
tidak terletak pada dibatasi atau
tidaknya jumlah importir, melainkan pada kegiatan pengawasan
kegiatan importir. Sebab para
importir pemegang NPIK diwajibkan untuk melaporkan kegiatan
importasinya setiap bulan ke
Depperindag. Data importasi tersebut kemudian akan dievaluasi
setiap tiga bulan oleh sebuah Tim
Evaluasi Interdep yang dibentuk
berdasarkan SK Menperindag.
Dengan berdasarkan laporan
pemegang NPIK tersebut maka Tim
Evaluasi dapat melakukan penilaian
atas kinerja impor pemegang NPIK
dan apabila terjadi penyelewengan
atas ketentuan NPIK tersebut maka
importir yang bersangkutan dapat
dikenakan sanksi berupa pembekuan NPIK.
Menurut Aang, sampai kini
Menperindag sudah menerbitkan
lebih dari 3.400 sertifikat NPIK
kepada sekitar 2000 an perusahaan
importir. Beberapa importir ada yang
mip
memiliki lebih dari satu NPIK,
bahkan ada juga yang memiliki
hingga delapan NPIK untuk
19
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Menperindag Terbitkan Ketentuan
Impor Cengkeh
Menteri Perindustrian dan
Perdagagan (Menperindag) Rini
M.Soemarno
Soewandi
menerbitkan kebijaksa-naan baru di
bidang tata niaga impor cengkeh
dengan hanya memberikan izin
impor cengkeh kepada para
pabrikan atau industri pengguna
cengkeh.
Dirjen Perdagangan
Luar Negeri Depperindag, Sudar S.A. mengatakan kebijaksanaan
baru mengenai tata
niaga impor cengkeh itu
tertuang dalam Surat
Keputusan (SK) Menperindag No. 528/MPP/
Kep/VII/2002 tentang
Ketentuan Impor Cengkeh yang ditandatangani
Menperindag Rini M.
Soemarno Soewandi
tanggal 5 Juli 2002 dan
berlaku sejak tanggal ditetapkan.
“Pada prinsipnya ketentuan
baru mengenai tata niaga impor
cengkeh ini menetapkan bahwa
kegiatan impor cengkeh hanya
dapat dilakukan oleh industri
pengolahan cengkeh atau pabrikan
yang menggunakan cengkeh sebagai bahan baku seperti industri
minyak cengkeh dan industri rokok
kretek,” kata Sudar kepada pers di
Manado belum lama ini.
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Menurut Sudar, dalam pelaksanaannya para importir setiap
kali melakukan pengimporan
cengkeh harus mendapatkan
persetujuan impor dari Dirjen
Perdagangan Luar Negeri Depperindag menyangkut jumlah, jenis
cengkeh impor dan waktu
pengimporannya.

tembusan kepada Dirjen IKAHH
dan Dirjen Perdagangan Dalam
Negeri Depperindag.
“Kalangan petani cengkeh
yang sempat mengadakan pertemuan dengan Menperindag dan jajarannya di Manado, Sulawesi Utara
belum lama ini telah menyatakan
persetujuan dan dukungannya atas
kebijaksanaan baru tersebut. Mereka mengharapkan kebijaksanaan
baru tersebut dapat
secepatnya memperbaiki pendapatan petani
cengkeh dengan naiknya harga cengkeh ke
tingkat yang wajar,”
tutur Sudar.

Kebijaksanaan
pentataniagaan impor
cengkeh tersebut diambil Depperindag menyusul terus anjloknya harga
cengkeh, diatur tata
cengkeh di tingkat
petani dari Rp 85.000/kg
“Persetujuan impor cengkeh
pada September 2001 menjadi Rp
dikeluarkan oleh Dirjen Perda40.000/kg beberapa bulan lalu dan
gangan Luar Negeri Depperindag
pekan ini tinggal Rp 20.000/kg.
berdasarkan rekomendasi Dirjen
“Selama ini kegiatan impor
Industri Kimia, Agro dan Hasil
cengkeh tidak diatur melalui
Hutan (IKAH) Depperindag dan
kebijaksanaan tataniaga sehingga
sesuai dengan persetujuan Mensiapapun termasuk importir umum
perindag,” tutur Sudar.
(IU) diperbolehkan melakukan
Setiap importir cengkeh yang
kegiatan impor cengkeh. Namun
mendapat persetujuan impor,
dengan SK Menperindag yang baru
tambah Sudar, wajib menyampaikan
dalam ini tidak semua orang dapat
laporan mengenai realisasi impor
melakukan impor cengkeh kecuali
hanya kalangan IP seperti pabrik
secara tertulis kepada Dirjen
mip
Perdagangan Luar Negeri dengan
rokok,”.
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Pemerintah Tangani Serius Kegiatan
Eskploitasi dan Ekspor Pasir Laut
Pemerintah tampaknya sangat
serius menangani kegiatan
eksploitasi dan perdagangan
pasir laut karena begitu besarnya
dampak
ekonomis
dan
lingkungan yang telah ditimbulkan
oleh kegiatan eksploitasi dan
perdagangan pasir laut selama
ini. Padahal sebelumnya
pemerintah seakan tidak begitu
peduli dengan kegiatan eksploitasi
pasir laut ini.
Tidak diaturnya kegiatan
eksploitasi dan ekspor pasir laut
selama ini telah mengakibatkan
terjadinya pengusahaan pasir laut
secara besar-besaran yang tidak
mengindahkan aspek kelestarian
lingkungan laut hingga menimbulkan kerugian baik secara
ekonomis, khususnya bagi perekonomian daerah sekitar, maupun
secara ekologis bagi ekosistem pasir
dan laut di sekitar lokasi penambangan pasir laut.
Penambangan pasir laut secara
besar-besaran dan hasilnya hanya
diekspor ke Singapura untuk
keperluan reklamasi pantai negara
kota itu juga telah menurunkan
nilai ekonomis dari komoditi pasir
laut karena harga pasir laut dalam
beberapa tahun terakhir terus
mengalami penurunan akibat terus
meningkatnya pasokan pasir laut
dari Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), ekspor pasir laut
selama tahun 2001 mencapai 62
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penambangan pasir laut perlu pengawasan
ketat

juta m3, padahal data yang
tercatat di perusahaan surveyor
menye-butkan ekspor pasir laut
selama tahun 2001 mencapai
250 juta m3. Mengapa perbedaan
angka ini bisa terjadi?
Jawabannya penambangan pasir
laut secara illegal itulah yang
menjadi penyebabnya.
Dari perbedaan angka di atas
dapat dihitung kerugian pendapatan negara yang diakibatkan oleh
kegiatan ekspor pasir laut illegal ini,
yaitu sekitar US$ 42,3 juta. Angka
kerugian tersebut dapat dihitung
dengan mengalikan volume ekspor
pasir laut yang digelapkan (250 juta
m3 – 62 juta m3 = 188 juta m3)
dengan harga patokan ekspor pasir
laut (US$ 1,5/m3) dan dikalikan
lagi dengan tarif pajak ekspor pasir
laut (15%).
Secara kumulatif angka
kerugian pendapatan negara

tersebut diyakini sangat besar
mengingat kegiatan eksploitasi pasir
laut ini sudah berlangsung selama
beberapa tahun lamanya. Selama
beberapa tahun kegiatan eksploitasi
pasir laut tersebut diperkirakan
volume ekspor pasir laut Indonesia
ke Singapura sudah mencapai
puluhan bahkan ratusan miliar m3
yang di Singapura kini sudah
berubah menjadi daratan.
Karena itu, pemerintah kemudian mengambil langkah-langkah
strategis untuk menata kembali
kegiatan eksploitasi pasir laut ini.
Keseriusan pemerintah dalam
penanganan masalah eksploitasi dan
perdagangan pasir laut ini terlihat
dari dikeluarkannya empat kebijaksanaan pemerintah secara berturut-turut selama tahun 2002
menyangkut masalah pasir laut ini.
Keseriusan pemerintah tersebut
juga terlihat dari turun tangannya
secara langsung Presiden RI
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Megawati Soekarnoputri untuk
mengeluarkan kebijaksanaan resmi
pemerintah baik dalam bentuk
Inpres maupun Keppres.
Keempat kebijaksanaan tersebut adalah Instruksi Presiden No.
2 Tahun 2002 tentang Pengendalian
Penambangan Pasir Laut yang
diterbitkan pada 13 Maret 2002,
Keputusan Presiden No. 33 Tahun
2002 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut
yang diterbitkan tanggal 23 Mei
2002, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 441/
MPP/Kep/5/2002 tentang Ketentuan Ekspor Pasir Laut yang
diterbitkan tanggal 23 Mei 2002
dan Keputusan Menperindag No.
443/MPP/Kep/5/2002 tentang
Perubahan Atas Keputusan
Menperindag No. 558/MPP/Kep/12/
1998 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Ekspor sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir
dengan keputusan Menperindag
No. 57/MPP/Kep/1/2002.
Inpres No. 2 Tahun 2002
menginstruksikan kepada Menteri
Dalam Negeri, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri
Kelautan dan Perikanan, Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral,
Menteri Kehutanan, Menteri
Negara Lingkungan Hidup,
Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian RI, para
Gubernur dan para Bupati/Walikota
untuk melakukan koordinasi dan
mempersiapkan peraturan perundang-undangan mengenai penataan dan pengawasan pelaksanaan
sistem penambangan, pengusahaan
dan ekspor pasir laut secara
terintegrasi.
Untuk mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas yang dibebankan
kepada para pejabat negara
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tersebut, Presiden melalui Inpres
No. 2 Tahun 2002 juga membentuk
Tim Koordinasi yang diketuai oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan.
Selain itu, Presiden juga menginstruksikan agar setiap instansi
pemerintah terkait membantu
kelancaran pelaksanaan instruksi
Presiden tersebut.
Karena penerbitan Inpres
dinilai belum cukup untuk
mengatasi masalah pengusahaan
pasir laut ini, Presiden Megawati
Soekarnoputri kemudian menerbitkan Keppres No. 33 tahun 2002
yang secara substansi jauh lebih
detil dan komprehensif dalam
pengaturan pengusahaan pasir laut
ketimbang Inpres. Melalui Keppres
tersebut dibentuk Tim Pengendali
dan Pengawas Pengusahaan Pasir
Laut untuk melakukan fungsi
pengendalian dan pengawasan
pengusahaan pasir laut, meliputi
pengendalian dan pengawasan
kegiatan usaha pertambangan,
pengerukan, pengangkutan, perdagangan ekspor, pemanfaatan hasil
pengusahaan pasir laut dan
pencegahan perusakan laut yang
dilakukan secara terpadu dan
terkoordinasi serta dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Tim tersebut
bertanggung jawab langsung
kepada presiden.
Tim Pengendali dan Pengawas
Pengusahaan Pasir Laut ini diketuai
oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, wakil ketua Menperindag
dan sebagai anggota adalah Menteri
Dalam Negeri, Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral, Menteri
Kehutanan, Menteri Keuangan,
Menteri Perhubungan, Menteri
Luar Negeri, Menteri Kehakiman
dan Hak Asasi Manusia, Menteri
Negara Lingkungan Hidup/Ketua

Bapedal, Panglima TNI, Kapolri,
Gubernur di wilayah penghasil pasir
laut, Bupati/Walikota di wilayah
penghasil pasir laut.
Tim
Pengendali
dan
Pengawas Pengusahaan Pasir
Laut antara lain bertugas
mengkoordinasikan perumusan
kebijakan nasional di bidang
pelaksanaan pengendalian dan
pengawasan pengusahaan pasir
laut, mengkoordinasikan dan
merekomendasikan penetapan
zonasi wilayah pesisir dan laut
untuk kegiatan pengusahaan
pasir laut, penetapan rencana
volume pasir laut yang dapat
ditambang dan diekspor secara
nasional setiap tahun dengan
mempertimbangkan kelestarian
ekosistem pesisir dan laut serta
keseimbangan pasokan dan
permintaan dan kepentingan
masyarakat daerah.
Tim juga bertugas mengkoordinasikan dan merekomendasikan
penetapan rencana pemanfaatan
dan pengelolaan dana pengendalian, pengawasan dan pengamanan pengusahaan lasir laut,
penetapan pedoman pemanfaatan
dana pemulihan lingkungan
ekosistem pesisir dan laut serta
pemberdayaan masyarakat pesisir
dan melakukan monitoring, evaluasi
serta pengawasan pelaksanaan
pedoman.
Dalam Keppres No. 33 tahun
2002 tersebut ditetapkan ketentuan
mengenai penetapan zonasi wilayah
pesisir dan laut yang akan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan setelah berkonsultasi
dengan instansi terkait di pusat,
Gubernur dan Bupati/Walikota.
Sedangkan volume pasir laut yang
dapat diekspor ditetapkan secara
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nasional oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang
perindustrian dan perdagangan
(Menperindag) serta Pemerintah
Daerah Propinsi dan Kabupaten/
Kota di wilayah penghasil pasir
laut sesuai dengan kewenangan
masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan. Setiap Kuasa
Pertambangan Pasir Laut dan Izin
Kerja Keruk wajib disesuaikan
dengan zonasi wilayah pesisir dan
laut serta volume pasir laut.
Dalam Keppres tersebut juga
ditetapkan bahwa ekspor pasir laut
dikelompokkan menjadi komoditi
yang diawasi tataniaga ekspornya,
dan dapat diubah menjadi komoditi
yang dilarang ekspornya setelah
mempertimbangkan usulan dari Tim
Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut.
Kegiatan ekspor pasir laut hanya
dapat dilakukan oleh perorangan
atau badan hukum setelah
mendapatkan persetujuan ekspor
dari Menperindag. Dalam penerbitan persetujuan ekspor Menperindag menunjuk Gubernur dan/
atau Bupati/Walikota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Gubernur
dan/atau Bupati/Walikota wajib
melaporkan penerbitan persetujuan
ekspor kepada Menperindag setiap
bulan. Persetujuan ekspor tidak
dapat diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
Perorangan atau badan hokum
yang akan melaksanakan ekspor
pasir laut harus terlebih dahulu
mendapat penetapan sebagai
eksportir pasir laut (EPL) oleh
Menperindag dengan mempertimbangkan usulan tertulis dari
Gubernur dan/atau Bupati/Walikota di wilayah penghasil pasir laut.
Media Industri dan Perdagangan

Eksportir yang telah mendapat
persetujuan ekspor wajib menyampaikan realisasi pelaksanaan ekspor
pasir laut kepada Gubernur dan/
atau
Bupati/Walikota,
Menperindag serta Ketua Tim
Pengendali dan Pengawas
Pengusahaan Pasir Laut setiap
tiga bulan sekali.
Pengusaha pasir laut juga
diwajibkan menyusun rencana
pemeliharaan dan pemulihan
lingkungan ekosistem pesisir dan
laut. Besarnya biaya pemeliharaan
dan pemulihan lingkungan
eksosistem pasir dan laut serta
tatacara pemungutannya ditetapkan dengan peraturan daerah.
Pengusaha pemegang Kuasa
Pertambangan juga wajib melaporkan pengelolaan dan pemantauan
lingkungan di lokasi penambangan
kepada Gubernur dan/atau Bupati/
Walikota dan/atau instansi yang
bertanggung jawab di bidang
lingkungan hidup di daerah yang
bersangkutan.
Menperindag Rini M. Soemarno
Soewandi melalui Surat Keputusannya No. 441/MPP/Kep/5/2002
tentang Ketentuan Ekspor Pasir
Laut tanggal 23 Mei 2002 menetapkan kegiatan ekspor pasir laut
dapat dilakukan oleh perorangan
atau badan hukum setelah
mendapatkan penetapan sebagai
EPL oleh Menperindag melalui
Dirjen Perdagangan Luar Negeri.
Penetapan EPL berlaku selama tiga
tahun dan dapat diperpanjang
kembali sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. EPL tidak berlaku
apabila eksportir yang bersangkutan tidak melakukan ekspor
selama satu tahun.
Pengajuan permohonan EPL
dapat diajukan kepada Dirjen

Perdagangan Luar Negeri,
Depper-indag
dengan
melampirkan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP)/Tanda
Daftar/Usaha Perdagangan
(TDUP), Tanda Daftar Perusahaan
(TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), Kuasa Pertambangan
Eksploitasi, Kuasa Pertambangan
Pengangkutan dan Penjualan dan
rekomendasi Gubernur dan/atau
Bupati/Walikota dan keterangan
yang menyatakan bahwa perorangan atau badan hukum yang
mengajukan permohonan telah
melunasi pembayaran kewajibaan
berupa pajak dan/atau pungutan
lainnya termasuk yang terhutang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Gubernur dan/atau Bupati/
Walikota dapat menerbitkan persetujuan ekspor untuk setiap kali
pengapalan kepada eksportir pasir
laut sesuai dengan kewenangan
masing-masing. Keseluruhan volume/jumlah pasir laut yang diekspor
sesuai dengan persetujuan ekspor
tersebut tidak boleh melebihi
volume/jumlah alokasi pasir laut
yang dapat diekspor secara
nasional.
Eksportir pasir laut yang
melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan mengenai ketentuan
ekspor pasir laut diancam dengan
sanksi berupa pembekuan atau
pencabutan penetapan sebagai EPL.
Sementara itu, melalui SK No.
443/MPP/Kep/5/2002 tanggal 24 Mei
2002 Menperindag Rini M. Soemarno Soewandi memasukkan komoditi pasir laut sebagai barang
yang diawasi ekspornya. Pada bulan
Agustus 2002 ini Menperindag juga
mengeluarkan SK baru mengenai
mip
penetapan kuota ekspor pasir laut
untuk periode September sampai
Desember 2002 sebesar 26 juta m3
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Ekspor Bijih Timah dan Pekatannya
Dilarang Mulai 1 Juni 2002
Menteri Perindustrian dan
Perdagangan (Menperindag), Rini
M.Soemarno Soewandi menerbitkan
Surat Keputusan (SK) mengenai
larangan ekspor bijih timah dan
pekatannya yang berlaku efektif
mulai 1 Juni 2002.Dengan
keluarnya larangan tersebut maka
kegiatan ekspor pasir timah dan
pekatannya yang semula bebas
dilakukan siapapun kini dilarang.
Komoditi tersebut baru dapat
diekspor setelah diolah di fasilitas
pengolahan (smelter) timah di
dalam negeri menjadi logam timah
batangan.
Ketentuan mengenai larangan
ekspor pasir timah dan pekatannya
tertuang dalam SK Menperindag
No. 443/MPP/Kep/5/2002 tanggal 24
Mei 2002 tentang Perubahan
Lampiran Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 558/MPP/12/1998 tentang
Ketentuan Umum di Bidang Ekspor
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan keputusan
Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 57/MPP/Kep/1/
2002.
Dengan terbitnya SK Menperindag tersebut maka pasir timah
dan pekatannya kini dimasukkan ke
dalam daftar barang yang dilarang
ekspornya. Dalam kelompok pasir
timah terdapat dua nomor pos tarif
yang kegiatan ekspornya dilarang,
yaitu HS 2607.00.000 untuk
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komoditi biji timah hitam dan
pekatannya dan HS 2609.00.000
untuk komoditi biji timah dan
pekatannya. Menperindag Rini M.S.
Soewandi ketika dikonfirmasi Media
Indag beberapa waktu lalu
mengatakan dengan SK Menperindag tersebut maka kegiatan
ekspor pasir timah dan pekatannya
dilarang terhitung mulai 1 Juni
2002.
Menurut Menperindag Rini
M.S. Soewandi, larangan kegiatan
ekspor bijih timah dan pekatannya
tersebut ditujukan sebagai upaya
untuk menekan kerusakan
lingkungan akibat penambangan
pasir timah secara illegal yang
belakangan ini banyak terjadi serta
untuk meningkatkan perolehan
nilai tambah dari industri
pengolahan bijih timah menjadi
logam timah di dalam negeri.
“Kebijaksanaan larangan
ekspor bijih timah ini dipercepat
dari semula direncanakan berlaku
mulai 15 Juni 2002 menjadi berlaku
efektif mulai 1 Juni 2002 dengan
alasan untuk menghindari
kerusakan lingkungan yang lebih
parah dan untuk meningkatkan
perolehan nilai tambah di dalam
negeri,” kata Rini kepada pers di
Jakarta belum lama ini.
Menperindag Rini M.S.
Soewandi semula memang
menyatakan kebijakan pelarangan

ekspor pasir timah akan diberlakukan mulai 15 Juni 2002.
Namun Rini kemudian menyatakan
akan mempertimbangkan kembali
penerbitan larangan ekspor tersebut
untuk dipercepat menjadi 1 Juni
2002 menyusul desakan serikat
pekerja PT Timah Tbk yang
tergabung dalam Ikatan Karyawan
Timah (IKT) yang mendesak
terbitnya larangan ekspor pasir
timah segera setelah izin ekspor
pasir timah berakhir pada 6 Mei
2002.
Sebelumnya Rini pernah
mengatakan rencana pelarangan
ekspor pasir timah memang sudah
beberapa kali mengalami penundaan
kendati Depperindag sendiri
sebetulnya menginginkan kebijaksanaan tersebut mulai berlaku sejak
1 Mei 2002.
“Rencananya
semula
memang
kebijaksanaan
larangan ekspor pasir timah ini
akan mulai diberlakukan sejak 1
Mei 2002, tetapi kemudian
ditunda menjadi 1 Juni 2002
setelah para bupati di Kepulauan
Bangka Belitung meminta agar
kebijaksanaan larangan ekspor ini
ditunda karena mereka mengaku
belum siap. Tapi kemudian para
Bupati ini kembali mengajukan
penundaan dan akhirnya saya
putuskan agar larangan ekspor ini
diberlakukan mulai 15 Juni 2002,
dan saya sudah bertekad untuk
Media Industri dan Perdagangan
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tidak ada lagi penundaan
larangan ekspor,” tutur Rini.
Depperindag, kata Rini, terus
memantau perkembangan kasus
pasir timah tersebut dan beberapa
kali mengadakan peninjauan
langsung di daerah penambangan
pasir timah di Propinsi Bangka
Belitung. “Permintaan penundaan
larangan ekspor dari para bupati itu
saya penuhi karena saya tahu
bahwa bupati sebagai pejabat yang
memanage daerah adalah orang
yang tahu persis tentang
daerahnya.”

Penundaan larangan ekspor
pasir timah sempat mengakibatkan
harga logam timah di pasar
internasional mengalami penurunan karena pasokan pasir timah
(dari Indonesia)ke pasar internasional terus meningkat. Harga
logam timah di Kuala Lumpur Tin
Market (KLTM) sempat mencapai
US$ 5.600/ton pada awal tahun
2001 tetapi kemudian terus
merosot setelah maraknya kegiatan
ekspor pasir timah sejak pertengahan 2001. Kini harga timah
dunia terpuruk ke level US$ 3.900/
ton sampai US$ 4.000/ton.

Sejumlah analis pasar timah
mengatakan penundaan larangan
ekspor pasir timah akan mengakibatkan harga logam timah di
pasar internasional menjadi semakin merosot karena pasokan pasir
timah (dari Indonesia) ke pasar
internasional akan terus melonjak.
“Dengan penundaan larangan
ekspor pasir timah ini maka para
eksportir pasir timah akan berlomba-lomba untuk mencapai
target ekspor sehingga akan mengganggu harga timah dunia serta
mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luar biasa,” kata salah
seorang analis pasar. mip
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KEHADIRAN ITPC DI TIGA KOTA
SANGAT DIMINATI
Kehadiran ITPC (Pusat Promosi
Perdagangan Indonesia) di tiga
kota dunia (Osaka, Dubai, dan Los
Angeles) ternyata berdampak
cukup positif terlihat dengan
banyaknya kontak dagang dari
pengusaha setempat yang
menginginkan membeli berbagai
produk asal Indonesia.

Menurut Direktur ITPC Osaka
Syamsul Bahri Siregar, sejak
dibuka sampai saat ini setidaknya
ada 360 perusahaan Indonesia
sudah
memanfaatkan
keberadaan ITPC dan umumnya
mereka menem-patkan brosur di
kantor ITPC yang setiap hari
selalu didatangi pembeli Jepang.

Selain itu pula, sejumlah
pengusaha/eksportir Indonesia juga
sudah banyak yang memanfaatkan
keberadaan ITPC untuk memperkenalkan produknya melalui brosur
yang diletakkan di kantor ITPC.

“Dari sejumlah 360
perusahaan yang memanfaatkan
ITPC, seti-daknya ada 220 produk
yang dita-warkan seperti tekstil
dan pakaian jadi, produk kayu,
sepatu, mainan anak-anak,
hingga kembang gula,” kata
Syamsul.

Hal tersebut terungkap oleh
tiga direktur ITPC masing-masing
Direktur ITPC Dubai Djasdi
Darwis, Direktur ITPC Los Angeles
Lili S. Danusastro, dan Direktur
ITPC Osaka Syamsul Bahri Siregar.

Sementara itu, jumlah kontak
dagang yang datang dari pengusaha/
importir Jepang dan menginginkan

hubungan dagang dengan pengusaha Indonesia jumlahnya setidaknya mencapai 350 kontak
dagang.
Kontak dagang dari pengusaha
Jepang langsung ditanggapi ITPC
dan selanjutnya mengontak perusahaan di Indonesia sesuai dengan
komoditi yang diinginkan.
“Setiap bulan setidakinya ada
empat perusahaan Jepang yang
datang ke Jakarta atau Bali untuk
menjajaki kemungkinan kontak
dagang dan ITPC menjadi perantara,” katanya.
Menurut Syamsul, saat ini
masih banyak brosur dari
perusahaan Indonesia yang
masih belum dapat dipajang di

Indonesia sebelumnya mempunyai 13 kantor ITPC yang tersebar
di 13 kota di dunia tapi pada tahun
1998 ketika Menperindag dijabat
Rahardi Ramelan diputuskan
ditutup dengan alasan tidak ada
biaya operasional akibat krisis.
ITPC dibuka kembali pada
September 2001 yang berlokasi di
Osaka, Jepang dan selanjutnya 3
Januari 2002 dibuka dua ITPC lagi
masing-masing di Dubai, Uni
Emirat Arab (UEA) dan Los
Angeles, Amerika Serikat.
ITPC dapat membantu informasi pasar produk
Indonesia
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“Selain itu hubungan yang erat
antara kedua pengusaha juga akan
menghilangkan kesan buruk yang
ditimbulkan media massa AS
terhadap Indonesia,” kata Lili.
Ia mengatakan, sejumlah
masyarakat Amerika Serikat masih
melihat Indonesia dari berbagai
sudut yang umumnya belum positif,
apalagi bila dikaitkan dari berbagai
masalah pasca 11 September.

pameran, sebagai ajang promosi produk
ekspor

kantor ITPC karena alasan
keterbatasan ruang.
“Tiap tiga bulan sekali brosur
yang dipajang kita ganti karena
begitu banyaknya minat pengusaha
nasional menawarkan produknya di
Jepang,” katanya.
Direktur ITPC Los Angelas Lili
Danusastro, mengungkapkan, sejak
berdiri awal tahun ini, pihaknya
sudah mempromosikan kembali
keberadaan ITPC di Los Angelas
kepada pengusaha/importir
setempat.
“Saya sudah mempromosikan
kepada pengusaha setempat kalau
ITPC ada lagi, mengingat
sebelumnya ITPC Los Angeles
sudah tutup,” kata Lili.
Sejak berdiri awal tahun ini,
setidaknya sudah ada 20 hingga 30
permintaan kontak dagang tiap
bulan dari pengusaha AS yang
mencari produk Indonesia, seperti
pakaian jadi, denim, mebel dan
coklat.
Kurang tanggap
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Eksportir Indonesia dinilai
masih kurang serius dalam
menanggapi kontak dagang
pengusaha AS dan ini dikhawatirkan akan menghilangkan
peluang pasar negara adidaya itu
yang masih terbuka.
Direktur ITPC Lili S. Danustaro
mengatakan, hal yang menjadi
ganjalan adalah keluhan dari
beberapa importir mengenai
lambatnya respon dari Indonesia.
Padahal, pasca tragedi 11
September 2001, eksportir Indonesia harus memberikan keseriusan
yang jauh lebih besar dari pihak AS
dan keseriusan tersebut harus
datang dari pelaku ekspor dengan
langsung merespon kontak dagang
pengusaha AS.
Hubungan dengan importir juga
harus lebih dipererat sehingga
menimbulkan ketergantungan
pengusaha AS yang semakin kuat
terhadap Indonesia.

Dalam kurun waktu JanuariFebruari 2002 misalnya, nama
Indonesia telah muncul lima kali di
surat kabar Lon Angeles Times
dengan berita yang tidak terlalu
menguntungkan Indonesia.
Salah satu indikasi masih
berminatnya pengusaha AS menjalin kontak dagang dengan
Indonesia, yakni adanya beberapa
permintaan kontak dagang ke
kantor ITPC untuk memperoleh
contoh elektronika, mebel, dan
makanan olahan.
Apabila kontak dagang dengan
pengusaha AS itu ditanggapi oleh
pengusaha Indonesia, bukan tidak
mungkin akan memberikan keuntungan besar bagi eksportir
nasional.
Sebagai contoh, sebuah
perusahaan udang nasional berhasil
memperbesar penjualan ke AS dan
bahkan mendapat bantuan teknis
pengawasan mutu untuk tambak
udang yang ada di Indonesia.
Kegiatan promosi dalam bentuk
partisipasi di berbagai pameran
dagang merupakan upaya yang
dapat dilakukan pengusaha
mip
Indonesia untuk dapat meyakinkan
importir AS bahwa Indonesia masih
layak menjadi pemasok utama.27
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INDONESIA GENCAR TINGKAT-KAN
EKSPOR CPO
Indonesia kini tengah gencar
meningkatkan ekspor dan
kerjasama di bidang industri
pengolahan CPO (Crude Palm Oil)
dengan sejumlah negara
konsumen, terutama India dan
Cina, yang merupakan negara
pembeli CPO utama Indonesia.
Menurut Dirjen Perdagangan
Luar Negeri Depperindag, Sudar
S.A. yang mendampingi Menperindag Rini Soewandi dalam
kunjugan kerjanya ke India awal
April 2002 lalu, pihak Indonesia
yang diwakili Gabungan Pengusaha
Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI),
London Sumatera (Lonsum), dan
PT Indo International Invesment
Services (IIS) telah mengikat
kontrak kerjasama dengan
Minerals & Metals Trading
Corporation (MMTC) Ltd. India
dalam pengembangan industri
CPO.

diharapkan kerjasama ini dapat
dimulai kapan saja sepanjang
kedua belah pihak telah siap
merea-lisasikannya.
Sebagai kompensasinya,
India pada tahap awal telah
menye-pakati pembangunan
penyediaan fasilitas 12 unit pabrik
pengolahan
CPO
skala
menengah dengan total produksi
6.000 ton per bulan, dengan nilai
projek setara dengan US$ 10 juta
pada tahun pertama, dan akan
ditempuh selama 4 tahun.
Pabrik pengolahan CPO tersebut akan berlokasi masing-masing
di Kaltim (1 unit), Kalteng (1 unit),
Sumsel (3 unit), Sumut (1 unit),
Aceh (3 unit), serta Papua (3 unit).

India berminat menampung
berapapun volume CPO dari
Indonesia. Untuk itu dari total
rencana ekspor CPO Indonesia ke
cina 6.000 ton/bulan, 500 ton akan
dilakukan melalui skema imbal
dagang (counter trade), sedang
sisanya yang 5.500 ton dibayar
tunai.

Kabar terakhir menyebutkan,
India saat ini mengalami kekurangan pasokan CPO setelah
Argentina memperlambat pengiriman pasok kedelainya ke sana.
Dikabarkan negara itu juga telah
membeli antara 100.000 s/d 150.000
ton baik CPO maupun Olein
(minyak goreng) dari Malaysia dan
Indonesia untuk pengapalan
terdekat, setelah Beijing membicarakan kuota impor Cina yang
diperkirakan segera diterbitkan.

Untuk itu, mekanisme pembiayaannya akan difasilitasi oleh
Musadec, yang merupakan lembaga
yang ditunjuk Islamic Development
Bank (IDB). Musadec telah
memiliki jaringan luas, sehingga

Sementara itu, Sekjen Asosiasi
Industri Minyak makan Indonesia
(AIMMI) Adi Wisoko beberapa
waktu sebelumnya, pekan ini tim
dari Indonesia beranggotakan
pengusaha dan dunia usaha
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Indonesia mengembangkan pemasaran bersama
dengan negara produsen CPO dunia

berangkat ke Cina guna
merealisasikan pembangunan
storage (penyimpanan) CPO di
propinsi Guangzhou, Cina.
Kerjasama yang disepakati antara
kedua pemerintahan ini, nantinya
akan ditindaklanjuti dengan
peranan swata (dunia usaha).
Indonesia akan menyewa
penyimpanan CPO yang dibangun
pemerintah Cina. Delegasi akan
bertemu dengan Pemda setempat
guna segera menyelesaikan kerjasama. Sebelumnya kedua pihak juga
sudah mengadakan pembicaraan
pendahuluan mengenai rencana
kerjasama mereka. Sementara itu,
berdasarkan ketentuan perdagangan internasional (WTO), China
diharuskan membeli 2,4 juta ton
minyak sawit tahun ini. Sedang
Malaysia memperkirakan Cina
mip
akan menerbitkan lisensi pembelian
pertama dengan 1,6 juta ton.
Media Industri dan Perdagangan
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Industri Kakao Nasional Asing di
Negeri Sendiri
Asing di negeri sendiri, begitulah
istilah yang kurang lebih cocok
untuk menggambarkan kondisi
industri pengolahan biji kakao di
dalam negeri yang kini sedang
berusaha bangkit dari keterpurukan
akibat sulitnya memperoleh bahan
baku biji kakao.
Memang terasa sangat ironis
industri pengolahan biji kakao di
dalam negeri kesulitan memperoleh
bahan baku biji kakao. Sebab
Indonesia sendiri sebetulnya merupakan salah satu produsen biji
kakao terbesar di dunia dengan
luas kebun kakao mencapai 700.000
hektar dan produksi rata-rata
400.000 ton/tahun.
Dikatakan ironis karena,
kapasitas terpasang industri
pengolahan biji kakao di Indonesia
dewasa ini hanya sekitar 200.000
ton/tahun, tetapi kebutuhan bahan
bakunya berupa biji kakao tidak
dapat terpenuhi dari dalam
negeri sendiri kendati produksi biji
kakao nasional mencapai 400.000
ton/tahun.
Apa sebetulnya yang terjadi
dan kemana larinya biji kakao lokal
selama ini? Jawabannya adalah
kebanyakan bahan baku berupa biji
kakao diekspor ke luar negeri.
Sebab ekspor biji kakao dari Indonesia setiap tahunnya rata-rata
mencapai 300.000 ton dan sisanya
sebanyak 100.000 ton dipasok
Media Industri dan Perdagangan

Akibat gencarnya ekspor, harga kakao dalam negeri

kepada industri-industri pengolahan biji kakao yang jumlahnya
kini mencapai 14 perusahaan.
Dengan hanya terpenuhinya
separuh (50%) dari kebutuhan biji
kakao di dalam negeri maka
separuh dari kapasitas terpasang
industri pengolahan biji kakao ini
terpaksa harus menganggur (idle)
tanpa pasokan bahan baku.
Dengan seretnya pasokan bahan
baku biji kakao maka sejumlah
industri pengolahan biji kakao di
dalam negeri terpaksa harus
mengurangi kegiatan operasi
pabriknya dengan menurunkan
produksi. Beberapa perusahaan diantaranya bahkan terpaksa harus
menghentikan kegiatan industri
mereka karena selain tidak memperoleh bahan baku juga tidak kuat

membeli biji kakao yang harganya
terus meningkat di dalam negeri.
Awal dari malapetaka yang
melanda indutri pengolahan biji
kakao ini sebetulnya sudah terjadi
sejak tahun 1998, di mana pemerintah Indonesia ketika itu menandatangani kesepakatan letter of intent
(LoI) dengan Dana Moneter
Internasional (IMF). Dalam salah
satu pasal dari kesepakatan dalam
LoI tersebut disebutkan bahwa
setiap perusahaan asing yang
bergerak dalam kegiatan perdagangan, baik perdagagan eceran
(ritel), agen, grosiran maupun
distributor dapat beroperasi secara
langsung hingga ke pelosok daerah
di seluruh wilayah Indonesia
dengan kepemilikan saham hingga
100%.
29
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Sejalan dengan diperbolehkan
nya kegiatan operasi perusahaan
dagang asing masuk ke Indonesia
sesuai LoI 1998 tersebut, maka
mulailah banyak perusahaan perdagangan asing masuk ke Indonesia
hingga ke pelosok-pelosok, termasuk perusahaan trading company
dan trading house yang bergerak
dalam perdagangan komoditas
pertanian dan perkebunan internasional seperti Cargill, ED&F
Man, Continaf, Nobel dll. Mereka
menyewa fasilitas gudang di daerah
setempat untuk menampung
komoditi ekspor seperti biji kakao
yang mereka beli secara langsung
dari petani atau pedagang
pengumpul.
Menurut Ketua
Umum
Asosiasi Kakao Indonesia
(Askindo), Zulhefi Sikumbang,
dewasa ini terdapat sedikitnya 13
perusahaan perdagangan kakao
asing yang sudah membuka operasi
secara langsung di daerah-daerah
penghasil kakao utama di Indonesia
seperti Makassar (Sulsel), Palu
(Sulteng) dan Surabaya (Jatim).
Untuk kegiatan operasinya, mereka
tidak melakukan investasi langsung
di daerah setempat, karena untuk
fasilitas gudang saja mereka lebih
suka menyewanya ketimbang
mendirikan fasilitas gudang sendiri.
Hal itu akan memudahkan untuk
hengkang dari daerah tersebut
apabila perdagangan biji kakao
sudah tidak menguntungkan lagi
bagi mereka.
“Jadi, kegiatan para trader asing
ini lebih bersifat hit and run dan
mereka sengaja tidak melakukan
investasi sama sekali untuk
berbagai fasilitas yang mereka
butuhkan agar mereka bisa
30

hengkang kapan saja mereka
suka. Karena itu, kehadiran
mereka di daerah pelosok tidak
banyak membawa multiplier
effect terhadap perekonomian
setempat, khususnya dalam
penyerapan tenaga kerja di
daerah,” tutur Zulhefi.
Sebaliknya, lanjut Zulhefi,
kehadiran perusahaan dagang asing
tersebut telah menimbulkan dampak negatif terhadap perusahaan
dagang biji kakao lokal yang
selama ini beroperasi di daerah,
karena banyak perusahaan dagang
lokal yang terpaksa gulung tikar
akibat tidak mampu bersaing
dengan perusahaan dagang asing
yang rata-rata memiliki permodalan
yang lebih kuat dan didukung
dengan sistem perbankan yang lebih
kompetitif (tingkat suku bunga
yang sangat rendah di luar negeri).
“Dari sekitar 50-an perusahaan
dagang biji kakao lokal yang
beroperasi pada tahun 1998, yang
dewasa ini masih dapat bertahan
hanya tinggal 5-6 perusahaan. Itu
pun dengan kemampuan dagang
mereka yang sudah banyak merosot.
Sementara itu, perusahaan dagang
asing yang terus memperkuat
jaringan bisnisnya di Indonesia kini
menguasai sekitar 90% dari total
volume ekspor biji kakao Indonesia
dan hanya 10% saja yang dikuasai
oleh para pedagang lokal,” kata
Zulhefi.
Menurut Zulhefi, dengan
kekuatan finansialnya perusahaanperusahaan dagang asing tersebut,
pada awalnya menawarkan harga
tinggi kepada para petani dan
pedagang pengumpul biji kakao di
pelosok daerah. Setelah para
pengusaha biji kakao slocal mati

dan para petani dan pedagang
pengumpul merasa tergantung
kepada perusahaan dagang
asing, mereka mulai menekan
harga pembelian biji kakao dari
petani dan pedagang pengumpul.
“Dengan dikuasainya perdagangan biji kakao di dalam negeri
oleh para pedagang asing ini, maka
pasokan biji kakao kepada industri
pengolahan biji kakao lokal pun
mulai seret. Sebab para pedagang
asing tersebut lebih suka mengekspor biji kakao ke luar negeri
ketimbang memasok ke industri
lokal. Sebab pedagang-pedagang
asing tersebut telah memiliki
kontrak ekspor jangka panjang
dengan industri pengo-lahan biji
kakao di luar negeri,” tutur Zulhefi.
Kondisi tersebut, lanjut dia,
menjadi semakin parah karena para
pedagang biji kakao local pun kini
juga lebih suka mengekspor biji
kakao ke luar negeri ketimbang
memasoknya ke industri lokal.
Sebab terhitung mulai tahun 2000
pemerintah mengenakan pungutan
Pajak Pertambahan Nilai sebesar
10% dan Pajak Penghasilan (PPh)
sebesar 1,5% terhadap komoditas
biji kakao yang diperdagangkan di
pasar dalam negeri. Karena itu,
untuk memasok biji kakao ke
industri lokal para pedagang akan
terkena PPN sebesar 10% dan PPh
sebesar 1,5%, sehingga total pungutan yang akan dialami pedagang
mencapai 11,5%.
Penerapan PPN sebesar
10% dan PPh sebesar 1,5% atas
komoditi kakao di dalam negeri ini
telah mendorong larinya sebagian
besar biji kakao ke luar negeri
hingga mengakibatkan terjadinya
Media Industri dan Perdagangan
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kelang-kaan pasokan biji kakao di
ka-langan industri pengo-lahan biji
kakao nasional.
Menurut Zulhefi, pengenaan
pungutan PPN 10% dan PPh 1,5%
tersebut telah memperkecil volume
biji kakao yang diperdagangkan di
pasar domestik karena kebijaksanaan pemerintah tersebut telah
mendorong pengusaha untuk lebih
banyak mengekspornya ke luar
negeri.
“Pengenaan PPN 10% dan
PPh 1,5% terhadap biji kakao yang
diperdagangkan di pasar domestik
sama artinya dengan pemberian
subsidi oleh pemerintah Indonesia
kepada industri-industri pengolahan biji kakao di luar negeri.
Sebab untuk kegiatan ekspor biji
kakao, pemerintah tidak mengenakan PPN 10% dan PPh 1,5%.
Perbedaan perlakuan ini telah
mengakibatkan para pedagang dan
eksportir biji kakao lebih suka
mengekspor biji kakao ke luar
negeri ketimbang memasoknya
kepada industri pengolaha biji
kakao di dalam negeri hingga telah
mengakibatkan kelangkaan biji
kakao di pasar domestik,” kata
Zulhefi.
Menurut Zulhefi, akibat
kelangkaan biji kakao tersebut dan
terus melambungnya harga biji
kakao di pasar domestik, sebagian
industri grinding biji kakao
terpaksa harus menghentikan produksinya atau setidaknya mengurangi kegiatan produksi.
“Dari 14 industri grinding
kakao di seluruh Indonesia yang
memiliki kapasitas total 200.000
ton/tahun, yang masih aktif berMedia Industri dan Perdagangan

operasi kini tinggal delapan
perusahaan, itu pun utilitas
industrinya hanya tinggal sekitar
50%-nya. Hal itu terjadi karena
mereka tidak dapat memperoleh
bahan baku berupa biji kakao,
kalaupun dapat bahan baku
harganya sudah sangat melambung,”
kata Zulhefi.
Kondisi tersebut, kata Zulhefi,
sangat ironis karena Indonesia
selama ini dikenal sebagai produsen
biji kakao cukup besar dengan
produksi rata-rata sekitar 400.000
ton/tahun. Dari jumlah produksi
tersebut sekitar 300.000 ton
diekspor ke mancanegara dan hanya
100.000 ton yang dipasarkan di
pasar domestik. Padahal kapasitas
industri pengolahan biji kakao di
dalam negeri mencapai 200.000 ton/
tahun, sehingga sekitar 50% dari
kapasitas industri terpasang
terpaksa harus menganggur.
Apa yang dialami industri
pengolahan biji kakao di Indonesia
tersebut sangat bertolak belakang
dengan industri pengolahan biji
kakao di negara tetangga Malaysia.
Negara jiran itu kini memiliki
industri pengolahan biji kakao
dengan kapasitas terpasang 150.000
ton/tahun dan industri pengolahan
biji kakao Malaysia sampai kini
dapat beroperasi dengan baik
dengan utilisasi hampir 100%
kendati produksi biji kakaonya
hanya 60.000 ton/tahun. Mengapa
bisa demikian? Ternyata sebagian
besar kebutuhan biji kakao
Malaysia dipenuhi dari biji kakao
yang diimpor dari Indonesia,
sementara industri pengolahan biji
kakao di Indonesia sendiri

mengalami kelangkaan bahan
baku.
Tentu saja kondisi yang sangat
ironis tersebut harus segera
mendapat perhatian, baik dari
kalangan dunia usaha sendiri
maupun dari pemerintah untuk
segera mendapatkan penanganan.
Sebab kalau hal itu terus dibiarkan,
bukan tidak mungkin industri
pengolahan biji kakao di dalam
negeri akan menjadi barang langka
di negeri sendiri dan Indonesia
akan menjadi negara yang
tergantung terhadap produk hilir
kakao impor padahal Indonesia
adalah penghasil biji kakao cukup
besar.
Selain itu, swasta dan pemerintah Indonesia kini sudah saatnya
untuk mulai memperhatikan bagaimana mendapatkan nilai tambah
yang lebih tinggi dari produkproduk primer seperti biji kakao
yang banyak dihasilkan di dalam
negeri. Salah satunya adalah
bagaimana membangkitkan industri
pengolahan biji kakao di dalam
negeri yang volume pasarnya, baik
di dalam negeri maupun di
mancanegara, terus meningkat dari
tahun ke tahun.
Karena itu, menurut Zulhefi,
pengembangan industri hilir
pengolahan biji kakao di dalam
negeri dapat mendorong perolehan
devisa negara dari ekspor berbagai
produk olahan biji kakao. Dia
membandingkan perolehan devisa
dari ekspor biji kakao selama ini
dengan potensi devisa yang bisa
diraih apabila Indonesia berhasil
mengembangkan industri pengolahan kakao.
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Menurut Zulhefi, dengan volume ekspor biji kakao sebesar
300.000 ton/tahun selama ini
Indonesia hanya memperoleh
devisa sebesar US$ 450 juta,
sedangkan dari ekspor produk
olahan kakao, sekitar 100.000 ton
diperoleh devisa US$ 250 juta.
Dengan demikian total devisa yang
diperoleh selama ini dari ekspor
kakao hanya sebesar US$ 700 juta.
“Namun dengan mengoptimalkan kapasitas terpasang industri
kakao sebesar 200.000 ton kita
sebetulnya bisa memperoleh
tambahan devisa sekitar US$ 500
juta sehingga total perolehan devisa
bisa mencapai US$ 1,3 miliar tanpa
harus menambah investasi baru.
Karena itu, kami mendesak pemerintah untuk menjadikan komoditas
kakao sebagai komoditas strategis
dan segera menghapuskan PPN dan
PPh biji kakao agar industri kakao
di dalam negeri dapat memperoleh
kembali pasokan bahan baku,” tutur
Zulhefi.
Produsen Terbesar
Dengan melihat potensi ekonomi yang cukup besar dari
kegiatan agroindustri kakao tersebut, kata Zulhefi, Askindo juga
mentargetkan agar Indonesia
menjadi produsen kakao bermutu
tinggi terbesar di dunia dengan
produksi 1,2 juta ton/tahun sampai
1,5 juta ton/tahun paling lambat
pada tahun 2010.
Target untuk menjadi produsen
kakao terbesar di dunia tersebut
telah menjadi program kerja jangka
panjang Askindo melalui program
intensifikasi dan ekstensifikasi kebun kakao yang didukung dengan
program peningkatan mutu kakao
32

melalui penerapan SNI kakao
secara wajib.
“Saat ini Indonesia memiliki
700.000 hektar kebun kakao
dengan produksi rata-rata
sekitar 400.000 ton/tahun.
Dengan demikian tingkat
produktifitas kebun kakao di
Indonesia rata-rata hanya sekitar
0,6 ton/ha/tahun yang jauh lebih
rendah dari tingkat pro- duktifitas
kebun kakao normal/standar yang
berkisar antara 1,5 ton/ha/tahun
sampai 2 ton/ha/tahun. Masih
rendahnya tingkat produkifitas
kebun kakao Indonesia tersebut
terjadi akibat belum begitu
optimalnya pengelolaan kebun
kakao karena sebagian besar
kebun kakao Indonesia merupakan kebun rakyat,” kata Zulhefi.
Dengan memperbaiki cara pengelolaan kebun kakao lanjut
Zulhefi, a.l. melalui penerapan
teknologi budidaya kakao mutakhir
termasuk penggunaan varietas
kakao unggul yang didukung
dengan upaya pemberantasan hama
penggerek buah kakao (PBK) maka
tingkat produktifitas kebun kakao
di Indonesia dapat ditigkatkan dari
0,6 ton/ha/tahun dewasa ini
menjadi 1,5 sampai 2 ton/ha/tahun.
“Kalau tingkat produktivitas
kebun kakao di Indonesia sudah
dapat ditingkatkan menjadi 1,5
sampai 2 ton/ha/tahun maka dengan
luas kebun 700.000 hektar (tanpa
perluasan kebun (Red.) produksi
kakao Indonesia bisa ditingkatkan menjadi di atas 1 juta
ton/tahun sampai 1,4 juta ton/
tahun,” tutur Zulhefi
Program Askindo lainnya,
kata Zulhefi, adalah melakukan

ekstensifikasi kebun kakao di
daerah Lampung dari 10.000 hektar
dewasa ini menjadi 100.000 hektar
yang akan dilakukan mulai tahun
2003. Dengan perluasan kebun
kakao di Lampung tersebut
diharapkan produksi biji kakao
daerah itu bisa meningkat dari
6.000 ton/tahun dewasa ini hingga
200.000 ton/tahun dan diharapkan
akan mampu memasok kebutuhan
biji kakao kepada industri
pengolahan kakao yang berada di
Jabotabek. Dengan tambahan
produksi tersebut, tambah dia,
Indonesia akan menjadi produsen
kakao terbesar di dunia menggeser
Pantai Gading yang kini mampu
memproduksi biji kakao antara 1,21,5 juta ton/tahun.
Menurut Zulhefi, upaya
untuk menggenjot produksi kakao
tersebut kini berada pada
momentum yang sangat tepat
mengingat pasokan kakao dunia
yang sedang rendah dan harga
kakao dunia yang terus meningkat.
Dewasa ini harga biji kakao di
terminal New York tercatat US$
1.800/ton.
Upaya Askindo untuk menjadikan Indonesia sebagai sumber
pasokan biji kakao bermutu
terbesar di dunia ini akan diangkat
menjadi salah satu topik pembicaraan dalam International Cocoa
Conference ke-3 yang akan
berlangsung di Makasar pada 2325 Oktober 2002 mendatang.
“Namun
upaya
untuk
menggenjot produksi kakao yang
dilakukan Askindo ini perlu
mendapat dukungan pemerintah,
baik moril maupun materiil. Karena
itu, kami menghadap Menpeindag
mip
Rini M.S.
Soewandi dan beliau
berjanji untuk mendukungnya dari
sisi tata niaga
yang
lebih
Mediakakao
Industri dan
Perdagangan
kondusif bagi para pengusaha
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RI Jajaki Kerjasama Kopi dengan
Vietnam dan India
Terus merosotnya harga kopi
robusta dunia dalam beberapa
tahun terakhir ini telah memaksa
pemerintah Indonesia untuk
merintis kerjasama dengan sesama
produsen kopi robusta dunia,
seperti Vietnam dan India,
dalam rangka mengangkat
harga kopi robusta dunia ke
tingkat yang lebih baik agar
dapat memberikan pendapatan yang wajar dan
memadai bagi para petani
kopi.
Upaya pemerintah untuk
menjalin kerjasama dengan
sesama produsen kopi robusta
dunia tersebut merupakan
salah satu bentuk perhatian
pemerintah terhadap para
petani kopi rakyat yang selama
ini memang menguasai sekitar
80% dari total produksi kopi
nasional yang rata-rata mencapai 400.000 ton/tahun. Selebihnya, sekitar 20%
diproduksi oleh perkebunan swasta
besar dan BUMN.
Untuk menjajaki kerjasama di
antara sesama produsen kopi
robusta tersebut, Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) Rini M. Soemarno
Soewandi mewakili pemerintah
Indonesia akan melakukan kunjungan kerja ke Vietnam pada
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pertengahan September 2002
mendatang.
Sebelum melakukan kunjungan kerja ke Vietnam, Men-

pertimbangan dalam menjalin
kerjasama dengan Vietam dan
India.

Menurut
Rini,
dalam
kunjungannya
ke
Vietnam tersebut pihak
Indonesia akan meminta
pemerintah Vietnam
untuk melakukan kegiatan penahanan (retensi)
ekspor kopi robusta secara
bersama-sama dengan
Indonesia dalam rangka
mendongkrak harga kopi
robusta dunia ke level
yang lebih baik, dari US$
0,40/kg menjadi US$ 0,90/
kg sampai US$ 1/kg.
Indonesia sendiri telah
siap melakukan retensi
kopi sebesar 100.000 ton/
tahun, namun untuk
pelaksanaannya tetap
akan menunggu kesiapan
Vietnam.
meningkatnya produksi kopi dunia, menyebabkan harga

perindag Rini M.S. Seowandi
terlebih dahulu mengadakan
kunjungan kerja ke sejumlah
daerah penghasil kopi utama di
tanah air, yaitu Sumatera Utara dan
Lampung. Kunjungan kerja ke
daerah penghasil utama kopi
tersebut ditujukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih detil
mengenai permasalahan perkopian
di dalam negeri sebagai bahan

“Kami sudah bicara
dengan Asosiasi Eksportir Kopi
Indonesia (AEKI) dan kita
sepakat (untuk mendorong harga
kopi dunia) kita harus melakukan
program retensi ekspor kopi. Tapi
ini harus tunggu dulu (kesiapan
Vietnam) karena program tersebut
harus dilakukan bersama Vietnam,”
kata Rini.
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Indonesia, kata Rini, sangat
mengharapkan Vietnam juga
membuat program retensi yang sama
dengan Indonesia mengingat
Vietnam dan Indonesia merupakan
dua negara produsen kopi robusta
terbesar di dunia.
Menurut catatan AEKI,
produksi kopi robusta Vietnam kini
mencapai 800.000 ton/tahun yang
telah menempatkan negara tersebut
sebagai produsen kopi robusta terbesar di dunia, sedangkan produksi
kopi robusta Indonesia berkisar
antara 400.000 ton sampai 450.000
ton/tahun.
Dengan produksi yang terus
mengalami kenaikan, Vietnam kini
juga menjadi produsen kopi
terbesar kedua di dunia setelah
Brazil. Indonesia yang semula
menempati urutan ketiga setelah
Brazil dan Colombia kini tergeser
di urutan keempat setelah Brazil,
Vietnam dan Colombia.
Menurut Rini, dalam kunjungannya ke Vietnam tersebut Rini
juga akan didampingi sejumlah
pejabat eselon I Depperindag dan
Departemen Pertanian, pengurus
AEKI dan sejumlah pimpinan bank
terkemuka di dalam negeri.
Dalam kunjungan tersebut
delegasi Menperindag RI akan
mengadakan pembicaraan dengan
pejabat pemerintah dan kalangan
pengusaha kopi Vietnam mengenai rencana pelaksanaan kegiatan
retensi ekspor kopi.
“Pemerintah sendiri telah siap
untuk membantu memfasilitasi
penyediaan kredit sebesar US$ 40
juta dari perbankan kepada para
anggota AEKI yang akan melaksanakan retensi ekspor kopi sebesar
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kopi, harganya harus berfluktuasi

100.000 ton. Dana perbankan
tersebut merupakan kredit
komersial dengan bunga normal,”
kata Rini seraya menambahkan
bahwa program retensi kopi
sangat mungkin dilakukan karena
biji kopi dapat tahan disimpan di
gudang hingga dua tahun.
Selain mendapat dukungan
keuangan dari perbankan nasional,
rencana retensi kopi tersebut
kabarnya juga mendapat dukungan
keuangan dari sebuah bank di
Singapura yang telah menyatakan
kesiapannya untuk menyediakan
kredit komersial berbunga rendah
bagi para eksportir anggota AEKI
yang akan melakukan retensi
kopi.
“Salah satu bank terkemuka di
Singapura telah menyatakan
kepada AEKI bahwa mereka siap
memberikan dukungan dana untuk
pelaksanaan retensi kopi robusta
yang akan dilakukan perusahaanperusahaan anggota AEKI.
Dukungan dana tersebut berupa
kredit komersial berbunga ringan
dengan bunga Singapore Inter Bank
Offer Rate (Sibor) + 1%,” kata
Ketua Umum AEKI, Hassan
Widjaja.

Menurut Hassan, bank
Singapura tersebut tertarik
dengan rencana AEKI untuk
melakukan retensi kopi robusta
(dalam rangka mengangkat harga
kopi robusta dunia ke tingkat yang
lebih tinggi) karena dalam kegiatan retensi tersebut juga terdapat
potensi bisnis jasa perbankan yang
cukup menggiurkan.
“Kegiatan retensi kopi robusta
ini secara bisnis jasa perbankan
memang sangat menarik dan dalam
hitung-hitungan di atas kertas
bisnis ini sangat visible. Karena itu,
perbankan Singapura ini sangat
tertarik untuk mengucurkan kredit
komersialnya kepada para anggota
AEKI yang akan melaksanakan
retensi kopi robusta,” kata Hassan
tanpa menyebutkan nama bank
Singapura tersebut.
Dari kacamata bisnis jasa
perbankan, tambah Hassan, kegiatan retensi kopi robusta tersebut
sangat menarik karena selain ada
potensi keuntungan dari bunga
kredit, perbankan juga mendapat
jaminan pembayaran dari para
nasabahnya (anggota AEKI).
Karena nasabah memiliki kolateral
berupa barang (kopi robusta) di
Media Industri dan Perdagangan
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gudang yang nilainya (harganya)
sangat berpotensi untuk terus
meningkat akibat kegiatan retensi
tersebut.
Sementara itu, Sekretaris
Eksekutif Asosiasi Eksportir Kopi
Indonesia (AEKI), Rachim Kartabrata mengatakan rencana kerjasama tripartit Indonesia, Vietnam
dan India sebetulnya sudah cukup
lama dirintis kendati sampai kini
belum juga terwujud.
Semula rencana kerjasama
tersebut hanya akan dilakukan
diantara kalangan pengusaha
kopi dari ketiga negara, tetapi
kemudian berkembang gagasan
untuk melibatkan juga pemerintah
dari ketiga negara. Bahkan belakangan muncul juga gagasan agar
pembentukan kerjasama tersebut
dijembatani melalui pertemuan
tingkat menteri.
Menurut Rachim, pihak Vietnam sendiri sudah beberapa kali
menanyakan mengenai realisasi
kerjasama tripartit tersebut, namun
sampai kini pihak Coffee Board
India belum dapat memberikan
kepastian mengenai jadwal pertemuannya.
“Karena itu, dari pada rencana tersebut tidak jadi-jadi,
maka pihak Vietnam kemudian
mengusulkan agar kerjasama tripartit tersebut segera diwujudkan
dengan terlebih dahulu membentuk kerjasama di antara dua negara, yaitu Indonesia dan Vietnam,”
tutur Rachim.
Wakil Ketua AEKI, Nuril
Hakim Yohansyah menyatakan
sebaiknya Indonesia, Vietnam dan
India membentuk konsorsium
tripartit kopi robusta dengan tugas
utama melaksanakan program
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penahanan (retensi) ekspor kopi
robusta oleh ketiga negara tersebut
sebanyak 450.000 ton/tahun.
Kerjasama tripartit tersebut
ditujukan untuk mendorong harga
kopi robusta dunia dari US$ 0,42/
kg ke level US$ 0,90/kg.
Menurut Nuril, melalui
kerjasama tripartit tersebut
Indonesia telah siap untuk
menahan ekspor kopi sebanyak
100.000 ton/tahun dari produksi
total sebesar 400.000 ton/tahun
sampai 450.000 ton/tahun.
“Vietnam sendiri diharapkan
dapat melakukan retensi ekspor
kopi sebesar 300.000 ton/tahun dari
total produksi kopinya sebesar
800.000 ton/tahun dan India
diharapkan meretensi 50.000 ton
dari produksi sebesar 300.000 ton/
tahun,” kata Nuril kepada pers
seusai mengikuti pertemuan Badan
Pengurus Pusat (BPP) AEKI dengan
Menperindag Rini M.S. Soewandi di Kantor Depperindag
Jakarta, belum lama ini.
Khusus untuk Indonesia
sendiri, kata Nuril, kegiatan retensi
ekspor kopi sebanyak 100.000 ton/
tahun tersebut akan membutuhkan
dana sekitar Rp 300 miliar (dengan
asumsi harga kopi yang diretensi
adalah Rp 3.000/kg). Dana tersebut
akan dipenuhi dari pinjaman
komersial perbankan nasional, yaitu
Bank Ekspor Indonesia (BEI), Bank
Rakyat Indonesia (BRI) atau Bank
BCA.
Kegiatan retensi kopi oleh
ketiga negara penghasil kopi
robusta tersebut nantinya akan
dikoordinasikan dan (mungkin
lebih jauh) dikelola oleh sebuah
konsorsium tripartit yang beranggotakan ketiga negara penghasil
kopi robusta tersebut. “Jadi,

rencananya kerjasama tripartit ini
sama persis dengan kerjasama
tripartit untuk karet alam antara
Indonesia, Malaysia dan Thailand.”
Namun demikian, Nuril mengakui
pelaksanaan dari rencana penahanan ekspor kopi tersebut tetap
harus berawal dari komitmen
penuh dari ketiga negara untuk
melaksanakan kegiatan retensi
secara sungguh-sungguh. Hal itu
sangat penting agar tidak terjadi
penyimpangan atau pun kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaannya nanti.
“Bu Menteri (Menperindag Rini
M.S. Soewandi) sudah menyatakan
persetujuannya dengan rencana tersebut dan pihak Vietnam sendiri
sangat mendukung rencana ini,
bahkan mereka sudah mendesak
terus untuk segera mewujudkan
kerjasama tersebut,” tutur Nuril.
Untuk merealisasikan rencana
tersebut, kata Nuril, dalam waktu
dekat ini Menperindag Rini M.S.
Soewandi akan memimpin sebuah
delegasi yang beranggotakan
sejumlah pejabat Depperindag dan
Deptan serta pengurus AEKI untuk
berkunjung ke Vietnam dalam
rangka membicarakan kerjasama
tripartit tersebut.
“Untuk sementara kita akan
bicarakan rencana kerjasama ini
dengan Vietnam dulu, sedangkan
keikutsertaan India akan dibicarakan kemudian. Namun pemerintah India sendiri sudah menyatakan bahwa mereka berminat
untuk bergabung dalam kerjasama
tersebut,” kata Nuril seraya menambahkan bahwa selain melakukan
retensi, ketiga negara juga akan
melakukan pengurangan produksi
kopi dan melakukan upaya bersama
untuk meningkatkan mutu kopi,”
kata Nuril. mip
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Diperlukan Terobosan Pasar bagi
Produk Industri Kayu RI
Sektor industri kayu olahan, baik
industri kayu gergajian, kayu lapis,
maupun kayu untuk industri mebel
selama beberapa decade lamanya
berhasil menjadi komoditas
primadona ekspor. Sektor industri
tersebut menjadi salah satu ujung
tombak bagi ekonomi Indonesia
baik
dalam
mendukung
pertumbuhan ekonomi nasional
maupun dalam rangka meraih
devisa negara.
Namun sayangnya sejak terjadinya krisis ekonomi menjelang
akhir tahun 1997, hampir seluruh
komoditas andalan ekspor tersebut,
termasuk industri kayu olahan dan
produk dari barang kayu seperti
mebel ikut terpuruk.
Tidak hanya itu, tingkat
kompetisi produk-produk kayu
olahan ini di pasar ekspor juga
menjadi semakin ketat dengan
munculnya negara-negara pesaing
baru seperti Thailand, Malaysia
dan Vietnam, Cina dan Hong Kong.
Menurut sejumlah pelaku
industri pengolahan kayu nasional,
negara-negara pesaing tersebut
mampu menjual barang mereka
dengan harga yang lebih kompetitif.
inovatif pula. Kondisi tersebut telah
mengakibatkan pangsa pasar produk
industri pengolahan kayu, khususnya produk mebel nasional di
pasar ekspor mulai diambil alih oleh
para pesaing dari negara lain.
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Y a n g
lebih ironis
lagi, pesaing
industri
peng-olahan
kayu di luar
n e g e r i
bahan-bah a n n y a
diperoleh
dari
pasokan bahan
baku kayu
g
e
londongan
secara illegal dari Indone-sia.
Dengan
dukungan
kayu
gelondongan illegal yang jauh
lebih murah para pesaing baru
tersebut bisa menjadi pemain
yang lebih kompetitif ketimbang
para pelaku industri serupa dari
Indonesia.
Dampak persaingan yang
tidak sehat itu menyebabkan
kinerja industri mebel melemah.
Data Badan Pusat Statistik
menunjuk- kan bahwa kinerja
ekspor non migas periode
Januari-Mei 2002 merosot 5,38%
dari US$ 18,6 miliar pada periode
Januari-Mei 2001 menjadi US$
17,6 miliar pada periode yang
sama tahun 2002.
Ironisnya, pemicu terbesar
penurunan ekspor non migas itu
justru produk-produk yang selama
ini menjadi primadona ekspor,

produk kayu, masih menjadi andalan

seperti tekstil dan produk tekstil,
sepatu serta kayu dan barang dari
kayu. Bahkan ekspor kayu dan
barang dari kayu mengalami
penurunan sangat tajam, yaitu
dari US$ 1,388 miliar pada lima
bulan pertama tahun 2001
menjadi US$ 1,243 miliar pada
periode yang sama tahun 2002.
Kondisi tersebut jelas merupakan masalah besar yang harus
segera diatasi baik, oleh pemerintah
maupun oleh para pengusaha swasta
sendiri, antara lain dengan mencari
terobosan pasar agar komoditi
produk kayu bisa memperoleh akses
pasar yang lebih besar. Salah satu
upaya untuk mencari akses pasar
tersebut adalah melalui berbagai
upaya promosi seperti event
pameran.
Melalui ajang pameran, para
produsen dan pembeli,mip
baik lokal
maupun asing bisa bertemu
langsung dengan melihat produk
Media Industri dan Perdagangan
yang mereka tawarkan.
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Atasi Hambatan Perdagangan Sawit, RIMalaysia Bentuk Kelompok Konsultatif
Indonesia dan Malaysia, dua
negara produsen minyak kelapa
sawit terbesar di dunia,
membentuk
Kelom-pok
Konsultatif perdagangan minyak
kelapa sawit (Indonesia-Malaysia
Consultative Group on Palm Oil
Trade) sebagai upaya bersama
untuk mengatasi berbagi
masalah dan hambatan perdagangan minyak kelapa sawit di
pasar internasional.
Pembentukan Kelompok
Kon-sultatif tersebut secara
resmi dilakukan oleh kalangan
dunia usaha perkelapasawitan
Indonesia dan Malaysia tanggal 6
Agustus 2002 lalu di Nusa Dua
Bali. Pembentukan Kelompok
Konsul-tatif Indonesia-Malaysia
tersebut
juga
mendapat
dukungan
dari
kedua
pemerintahan yang dibuk-tikan
dengan ditandatanganinya
Agreed Minutes dari pendirian
Kelompok Konsultatif itu oleh
Menperindag RI Rini M.
Soemarno Soewandi dan Menteri
Industri Dasar Malaysia, Lim Keng
Yaik.
Menperindag RI, Rini M.
Soemarno Soewandi mengatakan
pembentukan Kelompok Konsultatif perdagangan minyak kelapa
sawit oleh kalangan swasta
Indonesia dan Malaysia merupakan
bentuk kerjasama yang sangat baik
dan sangat penting artinya bagi
perkembangan industri dan
perdagangan minyak kelapa sawit
Media Industri dan Perdagangan

Menperindag, Rini Soewandi dan Menteri industri dasar Malaysia, Lim Keng Yaik ,usai pembentukan
kelompok konsultatif perdagangan minyak kelapa sawit

kedua negara mengingat
Indonesia dan Malaysia selama ini
menguasai sekitar dari 90% dari
produksi minyak kelapa sawit
dunia.
Melalui pembentukan Kelompok Konsultatif tersebut, kata Rini,
kalangan swasta minyak kelapa
sawit Indonesia dan Malaysia
diharapkan dapat melakukan
kerjasama dalam mendorong
perdagangan minyak kelapa sawit
dunia yang adil (fair trade) dengan
melakukan pemasaran dan promosi
bersama. Dengan kerjasama
tersebut diharapkan pula pangsa
pasar berbagai produk minyak
kelapa sawit dapat terus ditingkatkan di pasar dunia.
Dalam komunike bersamanya
yang dikeluarkan kedua kementerian seusai penandatanganan

naskah Agreed Minutes tersebut
disebutkan Kelompok Konsultatif
Perdagangan Minyak Kelapa Sawit
Indonesia-Malaysia merupakan
mekanisme kerjasama diantara
kalangan swasta kedua negara yang
menyediakan wadah bagi perwakilan kalangan swasta di kedua
negara untuk lebih jauh mengintensifkan upaya-upaya pengembangan industri minyak kelapa
sawit melalui pengembangan perdagangan dan pasar komoditi
tersebut.
Kelompok Konsultatif juga akan
mendiskusikan berbagai isu,
gagasan dan program-program yang
terkait dengan pengembangan
perdagangan dan pasar minyak
kelapa sawit, seperti saling bertukar
informasi, kerjasama dalam program
promosi dan pemasaran serta
menentukan sikap bersama
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terhadap kasus-kasus yang
berkem-bang di kawasan
regional, multi-lateral dan forum
internasional lainnya menyangkut
masalah tarif dan non tarif,
standar mutu, kontrak dagang dll.
Anggota Kelompok Konsultatif
tersebut terdiri dari 10 perusahaan
dari masing-masing negara yang
dianggap mewakili komunitas bisnis
minyak kelapa sawit di kedua
negara. Kelompok Konsultatif akan
menyelenggarakan pertemuan rutin
paling sedikit dua kali dalam
setahun dan akan memberikan
rekomendasi kepada masing-masing
pemerintahan (kementerian) sebagai bahan pertimbangan dalam
mengambil kebijaksanaan di bidang
perkelapasawitan.
Kedua menteri juga sepakat
untuk mengadakan pertemuan
paling tidak satu kali setiap tahun
untuk mempertimbangkan dan
mengevaluasi hasil kerja Kelompok
Konsultatif tersebut serta untuk
menentukan program kerja yang
akan diambil dalam tahun-tahun
berikutnya.
Menteri Industri Dasar
Malaysia, Lim Keng Yaik mengatakan pembentukan Kelompok
Konsultatif tersebut berawal dari
pemikiran bahwa pelaku usaha
komoditi minyak kelapa sawit
seharusnya tidak saling bersaing
dengan sesamanya, melainkan
bersaing dengan pelaku usaha dari
komoditas minyak nabati lainnya,
seperti minyak kedelai, minyak
kanola, minyak jagung, minyak
bunga matahari dll.
Menurut Lim, di pasar minyak
nabati dunia saat ini terdapat
sekitar 17 jenis minyak nabati
termasuk di dalamnya minyak
kelapa sawit. Sejumlah negara maju
produsen minyak nabati tertentu
yang memiliki kemampuan finansial
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kuat memberikan subsidi pada
kegiatan produksi dan pemasaran
produk minyak nabatinya di pasar
dunia. Kondisi tersebut telah
menciptkan persaingan yang
tidak fair dalam perdagangan
minyak nabati dunia, khususnya
bagi produk minyak nabati yang
dihasilkan oleh negara-negara
berkembang seperti Indonesia dan
Malaysia.
Dia menyebutkan minyak kedelai merupakan salah satu contoh
komoditi yang dikembangkan oleh
negara maju dan menjadi pesaing
bagi minyak kelapa sawit. Karena
itu, untuk menghadapi persaingan
dagang dengan minyak nabati
lainnya, Lim meminta sesama negara berkembang penghasil minyak
kelapa sawit menjalin kerjasama
yang erat untuk mengatasi persaingan yang tidak seimbang tersebut.
Lim mengharapkan Kelompok
Konsultatif swasta tersebut dapat
mengatasi berbagai masalah dan
hambatan perdagangan minyak
kelapa sawit di pasar internasional
guna mendorong akses pasar produk
minyak kelapa sawit ke pasar dunia,
meningkatkan daya saing produk
minyak kelapa sawit terhadap jenis
minyak nabati lainnya melalui
kerjasama R&D, mengatasi kampanye anti minyak kelapa sawit yang
disponsori sejumlah negara maju
termasuk menentukan sikap bersama mengenai isu genetically
modified organism (GMO).
Berbagai upaya yang dilakukan
melalui Kelompok Konsultatif
tersebut, kata Lim, pada akhirnya
akan bermuara pada satu sasaran,
yaitu meningkatkan pangsa pasar
produk minyak kelapa sawit dalam
perdagangan minyak nabati dunia.
Dewasa ini pangsa pasar minyak
kelapa sawit di pasar minyak nabati
dunia hanya sekitar 19% dengan
total volume perdagangan dunia
sebanyak 22 juta ton/tahun dari

total produksi dunia sekitar 35 juta
ton.
Hambatan perdagangan
minyak kelapa sawit yang perlu
segera mendapat penanganan
bersama melalui kerjasama
Kelompok Konsultatif ini, kata
Lim,
adalah
bagaimana
mematahkan rencana pemerintah
India untuk menge-nakan bea
masuk tambahan minyak kelapa
sawit dalam rangka pelaksanaan
ketentuan safeguard yang kini
masih dalam tahap penyelidikan.
Indonesia, tambah Lim, memiliki potensi yang sangat besar
untuk menjadi produsen minyak
kelapa sawit terbesar di dunia dan
dalam beberapa tahun mendatang
Indonesia akan menggantikan
Malaysia di posisi teratas. Karena
Indonesia memiliki lahan yang
sangat luas dan sangat cocok untuk
kebun kelapa sawit, sedangkan
Malaysia memiliki luas lahan yang
sangat terbatas dengan tenaga
kerja yang juga terbatas.
Untuk mengatasi dominasi
negara maju dalam perdagangan
produk-produk hilir yang bersumber
dari bahan baku minyak nabati, Lim
menyarankan kalangan swasta
Indonesia dan Malaysia membentuk
usaha patungan multinasional
untuk menggarap pasar produkproduk hilir minyak kelapa sawit
dunia yang selama ini masih belum
banyak digarap oleh swasta kedua
negara.
“Selama ini pasar minyak
kelapa sawit hilir seperti industri
sabun, deterjen, pasta gigi dan
produk-produk oleokimia lainnya
lebih banyak dikuasai dan
dimonopoli oleh perusahaan
multinasional dari negara maju
seperti Unilever, Procter &
Gamble,
dll. padahal mereka
mip
menggunakan sumber bahan baku
dari negara kita sendiri,” demikian
Media Industri dan Perdagangan
Lim.

Artikel

KONSUMEN MULAI SADAR TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN
Ernawati seorang ibu rumah
tangga, kesal bukan main karena
kualitas
alat
pemanas
(microwave) yang baru beberapa
hari dibeli dari sebuah toko
elektronika di Kawasan Glodok
ternyata ketika dipergunakan
beberapa kali sudah tidak
berfungsi.
Ibu muda yang mempunyai
satu anak itu hanya bisa
mengumpat karena alat pemanas
yang dibeli cukup mahal untuk
ukuran kantongnya itu tiba-tiba
tidak bisa dipergunakan lagi.
Padahal si pemilik toko mengklaim, alat pemanas bermerek itu
dijamin tidak akan rusak dalam
jangka waktu lama, bahkan berani
memberi garansi dua tahun. Tapi
masalahnya bukan soal ada garansi
atau tidak, tapi waktu yang dimiliki
ibu itu tidak banyak untuk
mengurusi masalah yang dianggap
tidak perlu itu.
Toh pikir Ibu Ernawati kalaupun
nanti mengklaim ke toko terhadap
barang yang sudah dibeli tidak akan
dilayani. Pasti si penjual berkilah
barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar apalagi dikembalikan
sesuai yang tertera dalam bon
pembelian.
Kejadian tersebut diyakini tidak
hanya dialami Ernawati sebagai
seorang konsumen, tapi ada ratusan
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konsumen perlu perlindungan atas barang yang

bahkan mugkin ribuan pembeli
yang mengalami nasib buruk
yang dialami konsumen.

arnya Undang-undang (UU)
Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlin-dungan Konsumen.

Di Indonesia memang sudah
biasa konsumen merasa rugi atau
dirugikan ketika membeli suatu
produk, sedangkan produsennya
lepas tangan seandainya produk
yang dijual tidak sesuai dengan
janji yang tertera pada label/
bungkus.

“Dengan keluarnya UU
tersebut konsumen sudah mempunyai hak sama dengan produsen.
Konsumen bisa menuntut kalau
produk yang dibeli tidak sesuai harapannya,” kata Staf Ahli
Menperindag, Teddy Setiadi.

Konsumen di negeri ini memang
selalu dalam posisi lemah dan
kalah, sedangkan produsen dengan
mudah mengelak dengan alasan
barang yang sudah dibeli tidak
dapat ditukar atau dikembalikan.
Tapi posisi konsumen sekarang
dan di masa datang atau setidaknya
sejak tiga tahun lalu sudah berada
dalam posisi kuat menyusul kelu-

Sejalan dengan berlakunya UU
yang keluar tanggal 20 April 1999
itu dan mulai sadarnya akan hak
dan kewajiban konsumen, banyak
pengaduan yang masuk ke
Depperindag mengenai berbagai
masalah menyangkut kepentingan
konsumen.
Depperindag setiap bulan
menerima setidaknya 10 kasus
penipuan yang dilakukan produsen
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terhadap
konsumen
dan
pengaduan selain ditujukan ke
Depperindag juga ke LSM seperti
YLKI,” kata Direktur Perlindungan
Konsumen
Depperindag,
Budiyono.
Menurut Budiyono, bentuk
pengaduan yang masuk ke pihaknya
antara lain berupa penipuan, label
yang tidak sesuai dengan isi, hingga
masalah kadaluwarsa.
Produk yang paling banyak diadukan konsumen adalah makanan
dan minuman, perumahan/real
estate dan telekomunikasi.
Untuk produk makanan dan
minuman, pengaduan yang paling
banyak dilakukan produsen adalah
kadaluwarsa dan label tidak sesuai
dengan isi.
“Sementara untuk perumahan
pengaduan terbanyak berupa
pengembang melakukan penipuan
seperti dijanjikan akan dipasang
aliran listrik ternyata tidak tersedia
instalasi listrik di rumah,” katanya.
Atas pengaduan konsumen
tersebut, Depperindag bersama
LSM seperti YLKI telah menindaklanjuti laporan itu dan telah
menegur produsen/pegembang
terbukti melakukan penipuan/
kelalaian,
Dikatakannya, tingginya angka
pengaduan itu menunjukkan bahwa
kesadaran masyarakat terhadap hak
dan kewajiban sudah tinggi dan
konsumen sudah mengetahui
bahwa ada UU yang melindungi.
“Masyarakat memang sudah
mulai sadar akan hak dan
kewajiban sehingga produsen tidak
bisa seenaknya melakukan peni-
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puan dalam menawarkan produk
yang akan dijual,” kata Budiyono.
Menurutnya, dalam UU
tersebut antara lain diatur hak dan
kewajiban konsumen dan produsen,
perbuatan yang dilarang bagi pelaku
usaha, tanggung jawab pelaku
usaha, hingga pembentukan Badan
Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat (BPKSM).
Pada saat dunia usaha kian
gencar melakukan promosi seperti
sekarang ini UU tentang Perlindungan Konsumen dirasakan sangat
penting dan strategis dalam upaya
memberikan perlindungan konsumen.
Di samping itu UU juga dapat
memberikan rambu yang harus
dipatuhi pelaku usaha untuk
menjalankan perdagangan secara
jujur.
Perlunya ada BPSK
Untuk dapat menyelesaikan
perselisihan antara konsumen dan
pelaku usaha, sesuai dengan UU,
pemerintah membentuk Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK).
Peranan BPSK dalam penyelesaian ini sangat penting dan
strategis karena kedua belah pihak
akan dipertemukan di badan itu
tanpa harus menempuh jalur
hukum untuk memperoleh pemecahan yang menguntungkan kedua
belah pihak (win-win solution).
Saat ini BPSK belum terbentuk,
namun dalam waktu dekat
diharapkan dapat segera terbentuk
mengingat Depperindag sudah
menyelesaikan semua administrasinya.

“Diharapkan akhir September
tahun ini sudah terbentuk BPSK
mengingat seluruh proses administrasi sudah selesai,” kata
Budiyono.
Anggota BPSK, katanya, terdiri
dari berbagai unsur baik dari
pemerintah, dunia usaha maupun
LSM.
Tugas inti BPSK, sesuai UU,
antara lain melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa
secara mediasi, arbitrasi atau
konsiliasi.
Selain itu badan ini juga
bertugas memberikan perlindungan
konsumen, menerima pengaduan
tertulis dan lisan dari konsumen,
serta melakukan penelitian dan
pemeriksaan sengketa perlindunga
konsumen.
BPSK juga berhak memanggil
pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap
konsumen
Berbeda dengan YLKI yang
selama ini masyarakat sering
mengadukan permasalahan konsumen, BPSK mempunyai kekuatan
hukum lebih besar dibanding YLKI
karena BPSK dibentuk melalui
Undang-undang.
Sekalipun demikian, Budiyono
mengatakan, bisa saja konsumen
yang merasa dirugikan melaporkan
ke YLKI karena sejumlah personil
YLKI nanti juga ada yang menjadi
anggota BPSK.
Untuk menjadi anggota BPSK,
seorang harus memenuhi syarat
antara lain warganegara RI,
berbadan sehat, berkelakuan baik,
tidak pernah dihukum,mipserta
memiliki pengalaman di bidang
perlindungan konsumen.
Media Industri dan Perdagangan
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NURYANA, PERAJIN JAKET KULIT
YANG SUKSES
Jawa Barat dikenal dengan udara dinginnya, sehingga masyarakat pada umumnya gemar
melindungi anggota badannya dengan pakaian hangat semacam jaket yang kebanyakan
terbuat dari bahan kulit. Karena selain dapat menahan udara dingin setengah
berembun, bahan kulit mudah dan murah diperoleh di sekitar
Jawa Barat khususnya Sukaregang - Garut
Kendati persaingan bisnis produk
kerajinan kulit semakin ketat,
namun bagi Nuryana, perajin kulit
jaket asal Garut, Jawa Barat,
persaingan tidak membuatnya
pesimis untuk bergelut dalam
bidang usaha tersebut. Bahkan,
ketika krisis ekonomi mengakibatkan sebagian pengrajin di
Garut banyak yang gulung tikar,
dirinya tetap eksis.
“Kalau hanya mengandalkan
produk jaket tentunya tidak akan
berkembang. Maka, saya membuat
terobosan baru dengan membuat

sarung HP serta kerajinan kulit
lainnya, dan ternyata berhasil.
Namun, begitu, jaket tetap saya
produksi,” ungkapnya, kepada
Media Indag ketika mengunjungi
usaha kecil produk kulit (KPK) di
Garut, baru-baru ini.
Ayah satu putri ini mengaku,
menjadi perajin kulit sejak tahun
1996. Pada mulanya karena iseng
setelah merasa tak cocok lagi
bekerja sebagai pegawai Pemda.
Dirinya pun tak berpikir kalau hal
ini kemudian membuahkan hasil
yang lumayan, sampai-sampai bisa

menjadi gantungan hidup rumah
tangganya.
‘Saya mencoba usaha kulit,
karena bisa diandalkan untuk
menggantungkan hidup. Ternyata
pilihan saya benar. Apalagi saya
sendiri punya titisan bakat sebagai
perajin kulit, dari kakek saya.
Kenapa tidak dimanfaatkan!,”
papar lelaki asli Garut ini.
Lelaki penuh ambisi ini
menceritakan, untuk menggeluti
usaha awalnya dengan bermodalkan
duit Rp 2 juta, dirinya kemudian
mendirikan usaha dengan bendera
Berliani Craft. Ia ingin menciptakan
kreasi-kreasi aksesoris kulit yang
lebih baik. Para pekerja yang
direkrutnya itu berasal dari daerah
sekitar tempat tinggal usahanya.
“Ada diantara pekerja adalah
anak yatim piatu, yang sengaja saya
rekrut itung-itung sekalian
membantu mereka,” paparnya.

jaket kulit, andalan kesuksesan
Nuryana
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Mang Nur, begitu lelaki ini
disapa-menceritakan pada tiga
bulan pertama kegiatan usahanya
dia mengaku masih belum berani
untuk melakukan penjualan.
Alasannya, karena saat itu masih
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Kalau saya berhenti bagaimana
nasib para pekerja yang
menggantungkan hidup di tempat
usaha saya,” ungkapnya.

trend baru, topi dari bahan
kulit

dalam tahap uji coba. Ia berpikir,
walaupun sudah berproduksi, tetapi
kualitasnya masih jauh dari
harapan. Dia mengaku tak mau
mengecewakan konsumen walaupun, sudah berbagai aksesoris
diciptakan dengan bahan baku dari
kulit domba dan sapi.
Kendati masih dalam tahap uji
coba, beberapa jenis produknya
sedikit demi sedikit mulai ia
pasarkan untuk kalangan terbatas,
terutama untuk kalangan di sekitar
tempat tinggalnya dan rekan
maupun saudara yang telah lama
bergelut dalam bisnis kerajinan
kulit. Ternyata, gayung bersambut.
Sejumlah konsumen tampak puas
dengan produknya.
Kini, dengan 25 perajin, perusahaan yang dibina Nuryana telah
mampu memproduksi sebanyak
2000 pieces/minggu berbagai jenis
barang kulit, jaket 10 potong/
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minggu, serta kerajinan kulit
lainnya rata-rata 300-500 pieces/
minggu. Produk jaket telah
diperdagangkan di Malaysia
kendati masih melalui pedagang
perantara, sedangkan, sarung HPnya mulai dilirik kalangan
pedagang di Bandung dan mulai
dipasarkan di Jakarta. “Ada
keinginan saya untuk menjajaki
kerjasama dengan produsen telepon
selular dalam pemasaran sarung HP.
Tapi, bagaimana caranya. Saya
harap pemerintah memberi bantuan
untuk mempertemukannya,” kata
dia mengutarakan maksudnya.
Seperti pengusaha golongan
industri kecil dan menengah
lainnya kendala yang dihadapi
Nuryana hampir sama yakni
masalah permodalan.
“Kalau ada modal saya ingin
terus mengembangkan usaha saya
agar tumbuh jadi usaha yang besar.

Dari pengamatan sekilas, di
rumah lelaki beristri Yani Marini ini
kesibukan jelas terlihat di rumah
yang terletak di Jalan Ibu Noch,
Kertanegara, Kampung Jangkurang,
Garut itu sekaligus menjadi tempat
usaha dan showroom untuk barangbarang kulit yang dihasilkan.
Sebanyak 25 pekerja tampak
terlihat sibuk. Ada yang membuat
pola, memotong, dan menjahit terus
melakukan aktivitasnya.
“Saat ini saya kewalahan
order,baik jaket maupun sarung HP
serta kerajinan kulit lainnya.
Bahkan ada yang saya tolak karena
kekurangan modal itu,” paparnya.
Produk Nuryana ditawarkan
dengan harga yang relatif
terjangkau. Sebut saja, seperti jaket
berkisar antara Rp 375.000,- - Rp
400.000,-, Rompi antara Rp
150.000,- - Rp 250.000,- untuk
dompet pria mulai dari Rp 10.500Rp 12.500,-. Sarung HP Rp 10.000,-.
Sarung pistol Rp 20.000,-, dan
gantungan kunci Rp 10.000,-.
Nuryana mengaku, tidak takut
untuk bersaing dengan usaha
sejenis, apalagi dengan perajinperajin bermodal kuat walaupun
peralatan yang dipakainya untuk
pembuatan perabotan itu masih
terbilang tradisional. “Produksi
saya mempunyai ciri khas, sehingga
tidak bisa dijiplak,” paparnya.
mip
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Profile Sentra Industri Kulit Sukaregang,
Garut
Bagi kebanyakan orang tidak tahu bahwa pakaian yang dikenakannya seperti sepatu, tas
dan assesoris kulit lainnya, bahan bakunya berasal dari salah satu kampung di
bernama Sukaregang. Lain halnya dengan masyarakat Jawa Barat,
bila melihat barang-barang dari kulit langsung teringat akan
Sentra Penyamakan Kulit di Garut ini.
Sentra industri penyamakan kulit
Sukaregang, Garut, Jawa Barat
tumbuh sejak 1930-an. Dalam
perjalan-annya, industri rakyat
tersebut mengalami pasang surut,
baik dari segi permodalan, bahan
baku maupun pemasaran. Kendati
begitu faktor kualitas tidak pernah
surut, bahkan selalu terjadi
peningkatan dari tahun ke tahun.
Saat ini terdapat 330 unit usaha
yang tersebar hampir di seluruh
pelosok Kampung Sukaregang Kota
Wetan, Garut kota dengan luas
areal 79 hektar. Bahkan 10 unit

usaha yang tergolong besar tidak
hanya mampu mensuplai pengadaan
kulit dalam negeri, tapi menembus
pasar luar negeri.
Data Disperindag Garut menyebutkan, kebutuhan kulit dalam
negeri 20% dari total produksi
nasional yang mencapai 60.000 ton70.000 ton/tahun dipasok dari
sentra penyamakan kulit Sukaregang ini. Saat ini kapasitas
produksi kulit dari sentra ini baru
mencapai 1.500 ton/bulan dengan
melibatkan lebih dari 1.285 tenaga
kerja.

tas banyak dihasilkan dari Sukaregang
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Di balik keberhasilan tersebut
ternyata terselip suatu keprihatinan
sekaligus kecemasan. Bahkan, saat
ini sentra penyamakan kulit
Sukaregang boleh dikatakan Mati
Enggan Hidup Tak Mau. Soalnya,
dihadapi masalah pengadaan bahan
baku kulit. Keresahan itu para
perajin berawal dengan adanya
kebijakan pemerintah membebakan
pajak ekspor 0% sesuai SK Menkeu
No. 544/KMK.01/1997 tentang
penurunan pajak ekspor atas
komoditi tertentu. Bahkan, SK
tersebut diperkuat lagi dengan SK
No. 74/KMK.01/1998 tertangga 19
Februari yang ditandatangani Mar’ie
Muhammad, akan pembebasan PE
kulit sapi, domba dan kambing
telah membuat pasokan bahan baku
berupa kulit mentah untuk
kegiatan produksi semakin langka,
karena dilempar ke pasar ekspor
oleh para pengusaha besar.
Akibatnya, sebagian besar industri
kulit bakal terancam gulung tikar,
dan yang saat ini tetap berproduksi
berada dalam kondisi kritis.
Nadiman, pengrajin penyamakan dari PT Karya Lestari Mandiri,
mengatakan, saat ini memang
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produk kulit (KPK) segera diubah
kebijakan akan PE ekspor itu
dengan mengenakan PE sebesar
minimal 30%. “ Ini sudah sangat
mendesak, bila pemerintah tidak
mau melihat industri kulit
berguguran,” ungkap Nadiman,
yang diamini H. Ayub dan Gandhi.
Selain pengamanan pasokan
dengan cara memberlakukan PE,
kalangan pengrajin itu juga
meminta keran impor dibuka
kembali. Dihapus saja sesuai dengan
sandal dan alas kaki banyak menggunakan bahan baku kulit olahan
sukaregang

untuk kebutuhan bahan baku kulit
relatif masih mudah didapat. “tapi,
apakah bentuk hanya untuk
sementara atau tidak ini yang
sedang menjadi pertanyaan besar.
Soalnya bila kurs dolar naik,
pastinya kulit mentah akan sulit
didapat,” paparnya.
Menurut Nadiman, yang juga
Ketua Asosiasi Penyamakan Kulit
Indoneisa (APKI) Garut, bila keran
ekspor itu terus dibuka akan
membuat indutri kulit dalam negeri
semakin kelabakan mendapatkan
bahan baku. Sekarang saja sudah
terjadi.
Hal itu juga diakui H. Ayub
Affandi, rekan Nadiman. Ia mengatakan, bila pemerintah tidak
meninjau kebijakan tersebut, bakal
membahayakan industri penyamakan kulit, bukan hanya di
Sukaregang, Garut saja, tapi
industri kulit lainnya di Indonesia.
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“Bila usaha ini ambruk
dampaknya terjadi pengangguran
besar-besaran. Karena industri
termasuk
padat
karya,”
ungkapnya.
Bahkan, ironisnya, kata
Gandhi, Ketua Koperasi Industri
Kulit Garut (KIKGA) Gandhi,
mengutarakan, bila terjadi gulung
tikar pada industri penyamakan
kulit imbas kepada pengrajin
produk turunan, seperti jaket, tas,
sepatu maupun aksesoris
kerajinan kulit lainnya bakal
terkena dampaknya. “Jelas, bila
dari hulunya tersumbat hilir juga
akan terkena dampaknya. Bakal
banyak pengrajin yang gulung tikar
dan ini akan mem-bahayakan
ribuan nasib pekerja kerajinan
terancam menganggur,” jelasnya.
Untuk itu kata mereka, bila
pemerintah berbaik hati untuk
memajukan industri kulit dan

SE No. TN 520 Tahun 2001 yang
dikeluarkan Dirjen Bina Produksi
Peternakan Deptan saat ini kulit
impor sudah merambah Indonesia.
Tujuan, agar para pengrajin dalam
negeri memiliki alternatif sumber
bahan baku jika terjadi kelangkaan
pasokan. Sehingga ancaman
kebangkrutan dan pengurangan
pekerja bisa dihindari, karena
mandeknya produksi.
“Tapi, biar keran impor dibuka,
pemerintah tetap harus selektif,
agar kulit yang tidak berkualitas
tidak masuk. Pokoknya jangan
sampai Indonesia menjadi pembuangan limbah kulit,” papar
H. Ayub.
Akankah pemerintah mengorbankan industri penyamakan kulit
yang umumnya banyak melibatkan
masyarakat ini demi mempertahankan suatu kebijakan yang
merugikan kalangan industri.
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