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Tax
Holiday
Pertumbuhan industri Indonesia
menunjukkan hasil yang semakin
menggembirakan. Untuk mendukung
iklim usaha yang lebih menjanjikan
tersebut, maka Kementerian
Keuangan menerbitkan peraturan
tentang tax holiday melalui Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 130/
PMK.011/2011 tentang Pemberian
Fasilitas Pembebasan dan Pengurangan
PPh Badan yang berlaku sejak 15
Agustus 2011. Penerbitan tax holiday
tersebut diharapkan dapat mendorong
investor untuk menanamkan modalnya
di Indonesia. Oleh karena itu, pada
edisi pertama tahun 2012 ini, Media
Industri akan mengupas berbagai hal
terkait tax holiday.
Di rubrik Laporan Utama, kami
membahas secara mendalam mengenai
tujuan dikeluarkannya tax holiday,
syarat untuk mengajukan tax holiday,
dan jenis usaha apa saja yang dapat
memperoleh tax holiday.

Pada rubrik Kebijakan, kami
membahas pembatasan impor bahan
baku, pengetatan terhadap perusahaan
yang menikmati fasilitas Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE),
Imbauan Menteri Perindustrian
kepada BUMN untuk menggunakan
dana Corporate Social Responsibility
(CSR) untuk pengadaan meja kursi
sekolah dengan rotan, riset pemacu
untuk sektor industri, dan produksi
converter kit lokal.
Pada edisi kali ini, kami juga
mengangkat kisah perjalanan hidup
menuju kesuksesan Rini Sugianto,
salah satu animator dalam film The
Adventure of Tintin. Tak lupa pula
ditampilkan cerita sukses merek tas
Gendhis yang telah banyak dipasarkan
ke mancanegara. Selamat membaca.
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SuratPembaca

Pusat Pengembangan
Industri Telematika
Assalamu’alaikum wr. wb.,
Sekitar pertengahan Januari, Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat mengatakan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) menjadi satu dari tiga industri yang akan dipacu
melalui kegiatan risetnya, selain industri transportasi dan
industri berbasis pertanian.
Sesungguhnya teknologi telematika adalah sesuatu yang
sangat menarik bagi kaum muda. Mereka memiliki potensi
besar tetapi belum dioptimalkan dan membutuhkan
dukungan.
Bagaimanakah strategi untuk mendorong kelahiran
entrepreneur yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi ini? Saya juga mengusulkan Media Industri
mengupas tema TIK di edisi mendatang.
Demikian, terimakasih.
Wassalamu’alaikum wr. wb.
Chinta Fayumi—Balikpapan.
Jawab:
Salah satu strategi pengembangan industri telematika nasional
diimplementasikan melalui program pengembangan pusat pusat penumbuhan Industri telematika dalam bentuk Regional
ITC Center of Excellence (RICE) dan Incubator Business
Center (IBC).
Kementerian Perindustrian dalam hal ini Direktorat
Industri Elektronika dan Telematika bekerja sama dengan
beberapa pihak di antaranya perguruan tinggi, BUMN, dinas
perindustrian membangun pusat - pusat penumbuhan industri
telematika.
Dua institusi yang telah dikembangkan adalah Regional ITC
Center of Excellence (RICE), dan Incubator Business Center
(IBC). Arah konten keduanya bisa bervariasi sesuai dengan
kemampuan dan potensi sumber daya yang dimiliki daerah.
RICE yang bertujuan untuk mempercepat pengembangan
industri telematika ini berfungsi memberikan dukungan bagi
startup company di bidang telematika. Harapannya, industri industri telematika di lingkungan sekitar RICE bisa bergabung
dan diharapkan RICE menjadi tempat konsultasi terhadap
segala permasalahan yang dihadapi startup company di bidang
telematika.
Program – program yang ditawarkan RICE antara lain
pelatihan, seminar, sosialisasi, forum komunikasi, pameran
telematika, hingga pendampingan dalam bentuk pembuatan

produk prototype bagi binaan - binaan. Namun, tidak menutup
kemungkinan diselenggarakan kegiatan dan program sesuai
kreatifitas masing – masing RICE.
Saat ini ada 10 RICE yang telah terbangun, yakni di Jakarta,
Bogor, Bandung, Cimahi, Surabaya, Denpasar, Manado,
Makasar, Balikpapan, dan Medan.
Selain itu, pemerintah juga membangun jaringan Incubator
Business Center (IBC), yang merupakan wadah untuk
menumbuh-kembangkan wirausaha telematika, khususnya yang
berbasis di perguruan tinggi melalui program inkubasi.
IBC dibentuk sebagai sarana bagi komersialisasi riset,
penciptaan lapangan kerja baru dan bentuk jalinan kerjasama
antara perguruan tinggi – industri – masyarakat – pemerintah.
Sebagai salah satu wadah pengembangan industri telematika,
keberadaan IBC diharapkan mampu sebagai solusi IT bagi
usaha UKM, melalui penyediaan software aplikasi pembukuan,
aplikasi produksi, aplikasi di bidang desain produk dan
pemasaran.
Selain itu, menumbuhkan motivasi berwirausaha di kalangan
mahasiswa, membekali mahasiswa melalui pelatihan-pelatihan
multimedia, menjalin kerjasama dengan UKM melalui
program pendampingan dan membangun sinergi dalam upaya
peningkatan daya saing produk.
IBC diharapkan mampu mencetak lulusan yang siap berbisnis
atau bekerja sama dengan industri dalam memberi pelayanan
jasa teknologi informasi, di mana mahasiswa dapat memperoleh
pengalaman bisnis. Saat ini IBC sudah terbentuk di Depok,
Salatiga, Solo, dan Kudus.
Demikian, terimakasih atas pertanyaan dan usulan berharga
dari Anda.
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Bekal Buat Pengusaha
di Tahun Naga Air
Memasuki Tahun Naga Air, industri manufaktur
mendapatkan lagi tambahan energi, setelah menjelang
tutup tahun 2011 pemerintah menerbitkan dua
peraturan terkait pelaksanaan tax holiday dan tax
allowance. Inilah warsa ketika banyak kesempatan
dibuka dan sukses bisnis diraih!

P

ertama, Peraturan Dirjen
Pajak No. PER-44/
PJ/2011 tentang Tata Cara
Pelaporan Penggunaan
Dana dan Realisasi Penanaman
Modal Bagi Wajib Pajak Badan Yang
Mendapatkan Fasilitas Pembebasan
Atau Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan
Kedua, Peraturan Dirjen Pajak
No. PER-45/PJ/2011 tentang Tata
Cara Penetapan Saat Dimulainya
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Berproduksi Secara Komersial
bagi Wajib Pajak Badan Yang
Mendapatkan Fasilitas Pembebasan
atau Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan.
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan
No 44, wajib pajak yang telah
memperoleh Keputusan Menteri
Keuangan mengenai pemberian
fasilitas pembebasan atau pengurangan
PPh badan harus menyampaikan
laporan secara berkala kepada

Direktur Jenderal Pajak dan Komite
Verifikasi pemberian pembebasan atau
pengurangan PPh badan.
Laporan itu mencakup penggunaan
dana yang ditempatkan di perbankan
di Indonesia paling sedikit 10 % dari
total rencana penanaman modal baru
yang telah mendapatkan pengesahan
dari instansi yang berwenang, dan
laporan realisasi penanaman modal
yang telah diaudit.
Peraturan Dirjen Pajak 44
ini menetapkan bahwa laporan
penggunaan dana wajib pajak badan
yang mendapatkan fasilitas tax holiday
dan tax allowance harus disampaikan
secara triwulanan. Sedangkan untuk
laporan realisasi penanaman modal
yang telah diaudit harus disampaikan
secara tahunan.
Kedua laporan tersebut
disampaikan kepada Direktur
Jenderal Pajak dan Komite Verifikasi

LaporanUtama

Pemberian Fasilitas Tax Holiday dan
Tax Allowance.
Namun, bersamaan dengan laporan
penggunaan dana, laporan realisasi
penanaman modal yang belum diaudit
harus disampaikan paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya setelah
berakhirnya periode triwulanan
bersangkutan.
Sedangkan untuk laporan realisasi
penanaman modal yang telah diaudit
harus disampaikan paling lama 4 bulan
setelah akhir tahun pajak.
Apabila wajib pajak badan
penerima fasilitas tax holiday dan
tax allowance tidak menyampaikan
laporan sesuai batas waktu yang telah
ditetapkan tersebut maka Dirjen Pajak
dapat mengusulkan kepada Komite
Verifikasi untuk merekomendasikan
pencabutan fasilitas tax holiday dan tax
allowance itu.
“Komite diminta menyampaikan
rekomendasi kepada Menkeu untuk
mencabut fasilitas itu yang telah
diberikan,” kata Direktur Penyuluhan
Pelayanan dan Humas DJP, Dedi
Rudaedi di Jakarta. Jumat, 30
Desember 2011.
Pembebasan atau pengurangan
PPh badan (tax holiday) diatur dalam
PMK No 130/PMK.011/2011 tentang
Pemberian Fasilitas Pembebasan
atau Pengurangan Pajak Penghasilan
Badan.
Adapun Peraturan Dirjen Pajak
Nomor 45 menguraikan tetang fasilitas
pajak pada wajib pajak yang sudah
melakukan produksi secara komersial.
Fasilitas tax holiday dari menteri
keuangan dapat dimanfaatkan apabila
wajib pajak telah merealisasikan
investasi, dan menjual produknya ke
pasaran.
Untuk memastikan kedua
persyaratan tersebut maka DJP akan
melakukan pemeriksaan lapangan atas
permohonan tertulis wajib pajak.
Selanjutnya, untuk menjamin
akuntabilitas pemeriksaan, DJP akan
menerbitkan keputusan tentang
penetapan saat dimulainya produksi
secara komersial dalam jangka waktu
paling lama dua bulan sejak surat
pemberitahuan pemeriksaan pajak
disampaikan kepada wajib pajak.

Disambut gembira

Terbitnya kedua peraturan ini
pun disambut positif oleh kalangan
dunia usaha. Sementara itu, kewajiban
penerima tax holiday dan tax allowance
untuk melaporkan penggunaan dana
secara berkala juga dinilai tidak
akan menghambat investor untuk
berinvestasi dengan fasilitas ini.
“Kalau untuk (pelaporan) secara
administrasi itu tidak menjadi masalah
[bagi pengusaha], karena itu juga
diperlukan bagi Dirjen Pajak untuk
pendataan,” ujar Ketua Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan
Wanandi di Jakarta, Senin, 2 Januari
2012.
Hal yang paling penting dalam
pelaporan secara berkala ini,
menurutnya, investor tidak dipersulit
dan tidak dibebani dengan biaya
tambahan atau pungutan yang
membebani pelaku usaha.
Haryadi Sukamdani, Wakil
Ketua Umum Kadin Bidang
Kebijakan Fiskal, menambahkan
permintaan pemerintah kepada
pengusaha penerima tax holiday untuk
melaporkan penggunaan dananya
adalah hal wajar.
“Adalah suatu yang wajar apabila
pemerintah ingin mengontrol
tertib administrasi, dan merupakan
bagian dari good governance. Apalagi,
pemerintah juga telah memberikan
fasilitas keringanan pajak,” ungkapnya.
Haryadi yakin ketentuan pelaporan
penggunaan dana ini tidak akan
menyurutkan minat investor untuk

masuk ke Indonesia. Bagi pengusaha,
asal ketentuan yang diberikan jelas dan
prosedurnya tidak menyulitkan, maka
investor akan tetap berminat untuk
membenamkan investasinya.
Lagipula, perusahaan penerima
tax holiday adalah pemodal dengan
nilai investasi besar dan berorientasi
jangka panjang. Sehingga, investor
ini juga pasti memiliki itikad baik
dan memiliki laporan administrasi
yang baik. “Mereka ini juga tidak mau
berbuat nakal,” kata Haryadi.
Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat optimistis tax holiday dan
tax allowance akan memacu investasi
di sektor manufaktur. Tahun ini,
investasi di sektor manufaktur nasional
ditargetkan mencapai Rp120 triliun,
naik dibandingkan dengan capaian
tahun sebelumnya yang Rp99,87
triliun.
Dalam rencana strategis
Kementerian Perindustrian, investasi
dari sembilan cabang industri
manufaktur pada 2012 ditargetkan
mencapai Rp147,26 triliun.
“Kalau investasi di sektor
petrokimia dan logam-baja masuk
tahun ini, saya rasa target renstra
itu bisa tercapai,” kata Hidayat. Dia
berharap terjadi persebaran industri
ke luar Jawa, terutama dengan
pembangunan smelter pertambangan.
Dirjen Basis Industri Manufaktur
Kemenperin Panggah Susanto
memperkirakan, investasi di sektor
hilir industri tekstil dan produk tekstil
(TPT) bisa mencapai Rp2,5 triliun
pada tahun ini. mi
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Syarat-syarat Libur

Bayar Pajak
Dengan mempertimbangkan
kepentingan mempertahankan
daya saing industri nasional
dan nilai strategis dari kegiatan
usaha tertentu, Menteri
Keuangan dapat memberikan
fasilitas pembebasan
atau pengurangan PPh badan
dengan melebihi jangka waktu
5-10 tahun.
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ni merupakan ketentuan yang
tertuang dalam Peraturan
Menteri Keuangan No: 130/
PMK.011/2011 tentang
Pemberian Fasilitas Pembebasan atau
Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh)
Badan.
Sesuai dengan PP No 94 tahun
2010 tentang Penghitungan
Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan
PPH dalam Tahun Berjalan, fasilitas
pembebasan atau pengurangan pajak
ini diberikan kepada penanaman
modal baru industri pionir.
Industri pionir adalah industri
yang memiliki keterkaitan yang
luas, memberi nilai tambah
dan eksternalitas yang tinggi,

memperkenalkan teknologi baru,
serta memiliki nilai strategis bagi
perekonomian nasional.
Sesuai dengan PMK 130, industri
pionir itu mencakup lima sektor,
yakni industri logam dasar, industri
pengilangan minyak bumi dan/atau
kimia dasar organik yang bersumber
dari minyak bumi dan gas alam,
industri permesinan, industri di bidang
sumberdaya terbarukan, dan industri
peralatan komunikasi.
Namun, berdasarkan peraturan
yang ditandatangani Menkeu Agus
Martowardjojo pada 15 Agustus 2011
itu, fasilitas tax holiday tak hanya
mensyaratkan sebagai industri pionir.
Untuk mengajukan fasilitas
pembebasan atau pengurangan PPh
badan, wajib pajak mesti mempunyai
rencana penanaman modal baru yang
telah mendapatkan pengesahan dari
instansi berwenang minimal Rp. 1
triliun.

LaporanUtama

Selain itu, harus menempatkan
dana di perbankan di Indonesia
paling sedikit 10% dari total rencana
penanaman modal, dan tidak boleh
ditarik sebelum saat dimulainya
pelaksanaan realisasi penanaman
modal.
Syarat berikutnya adalah harus
berstatus sebagai badan hukum
Indonesia yang pengesahannya
ditetapkan paling lama 12 bulan
sebelum PMK mulai berlaku 15
Desember 2011.
Selanjutnya, fasilitas pembebasan
atau pengurangan PPh badan itu
dapat dimanfaatkan oleh wajib
pajak sepanjang telah merealisasikan
seluruh penanaman modalnya. “Dan
telah berproduksi secara komersial,”
demikian Menkeu dalam peraturan itu.
Untuk mendapatkan fasilitas
ini, wajib pajak terlebih dulu
menyampaikan permohonan kepada
Menteri Perindustrian atau Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
untuk selanjutnya disampaikan kepada
Menteri Keuangan.
Selain kartu Nomor Pokok Wajib
Pajak, persetujuan BKPM, serta bukti
dana di perbankan di Indonesia, usulan
yang disampaikan kepada Menkeu
itu harus menyeratakan sejumlah
dokumen penelitian.
Dokumen itu mencakup
ketersediaan infrastruktur di lokasi
investasi, penyerapan tenaga kerja
domestik, kajian mengenai pemenuhan
kriteria sebagai industri pionir, rencana
tahapan alih teknologi yang jelas
dan konkret, dan adanya ketentuan
mengenai tax sparing di negara
domisili.
Tax sparing adalah pengakuan
pemberian fasilitas pembebasan
dan pengurangan dari Indonesia
dalam penghitungan PPh di negara
domisili sebesar fasilitas yang
diberikan.
Setelah usulan itu diverifikasi,
barulah Menkeu secara tertulis
mengeluarkan persetujuan atau
penolakan atas usul tersebut.

Satu syarat

Fasilitas yang bisa diberikan oleh
pemerintah kepada penanam modal

juga telah diatur dalam UndangUndang Republik Indonesia No. 25
Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal.
Ada enam fasilitas yang disebutkan
dalam undang–undang tersebut.
Pertama, berupa pajak penghasilan
melalui pengurangan penghasilan
neto sampai tingkat tertentu terhadap
jumlah penanaman modal yang
dilakukan dalam waktu tertentu.
Kedua, pembebasan atau
keringanan bea masuk atas impor
barang modal, mesin, atau peralatan
untuk keperluan produksi yang belum
dapat diproduksi di dalam negeri.
Ketiga, pembebasan atau
keringanan bea masuk bahan baku
atau bahan penolong untuk keperluan
produksi untuk jangka waktu tertentu
dan persyaratan tertentu.
Keempat, pembebasan atau
penangguhan Pajak Pertambahan
Nilai atas impor barang modal atau
mesin atau peralatan untuk keperluan
produksi yang belum dapat diproduksi
di dalam negeri selama jangka waktu
tertentu.
Kelima, penyusutan atau amortisasi
yang dipercepat. Dan keenam,

keringanan Pajak Bumi dan Bangunan,
khususnya untuk bidang usaha
tertentu, pada wilayah atau daerah atau
kawasan tertentu.
Fasilitas tersebut bisa diberikan
baik kepada penanam modal untuk
peluasan usaha maupun penanaman
modal baru.
Syaratnya, menyerap banyak tenaga
kerja, termasuk skala prioritas tinggi,
termasuk pembangunan infrastruktur,
melakukan alih teknologi, merupakan
industri pionir, berada di daerah
terpencil, daerah tertinggal, daerah
perbatasan, atau daerah lain yang
dianggap perlu.
Selain itu, menjaga kelestarian
lingkungan hidup, melaksanakan
kegiatan penelitian, pengembangan
dan inovasi, bermitra dengan usaha
mikro, kecil, menengah atau koperasi,
atau industri tersebut menggunakan
barang modal atau mesin atau
peralatan yang diproduksi di dalam
negeri.
Satu syarat itu terpenuhi,
seperti disebutkan dalam UU
tersebut, penanaman modal akan
mendapatkan fasilitas yang tersebut
di atas. mi
Media Industri • No. 01 - 2012

9

LaporanUtama

Tax
Holiday
untuk Sang Pionir

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam hal menarik
investor asing ke Indonesia. Salah satu di antaranya
adalah pemberian tax holiday alias pembebasan pajak
untuk jangka waktu tertentu.

K

etentuan tentang tax
holiday ini telah ditetapkan
dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor
130/PMK. 011/2011 tentang
Pemberian Fasilitas Pembebasan atau
Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh)
Badan.
Tax holiday tersebut berupa
pembebasan pajak penghasilan (PPh)
badan (perusahaan) selama minimal
5 - 10 tahun sejak operasi komersil.
10
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Tak hanya itu, setelah berakhirnya
pemberian fasilitas pembebasan pajak
penghasilan badan, Wajib Pajak
diberikan pengurangan PPh Badan
sebesar 50 % dari pajak penghasilan
terutang selama 2 tahun.
Sesuai dengan peraturan yang
ditandatangani Menkeu Agus
Martowardjojo tertanggal 15 Agustus
2011, pemberian fasilitas pembebasan
dan pengurangan pajak ini hanya
diberikan kepada industri pionir.

Industri pionir, seperti disebutkan
dalam PP No. 94/2010 tentang
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak
dan Pelunasan PPH dalam Tahun
Berjalan, adalah industri yang memiliki
keterkaitan yang luas, memberi nilai
tambah dan eksternalitas yang tinggi,
memperkenalkan teknologi baru,
serta memiliki nilai strategis bagi
perekonomian nasional.
Ada lima industri yang dimaksud
pionir dalam PMK 130, mencakup
industri logam dasar, pengilangan
miyak bumi dan atau kimia dasar
organik yang bersumber dari minyak
bumi dan gas alam, permesinan,
sumber daya terbarukan, dan peralatan
komunikasi.
Selain merupakan industri
pionir, penanaman modal yang bisa
mendapatkan fasilitas tax holiday harus
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memenuhi juga tiga kriteria tambahan.
Pertama, mempunyai rencana
penanaman modal baru yang telah
mendapatkan pengesahan dari
instansi yang berwenang paling sedikit
sebesar Rp1 triliun.
Kedua, menempatkan dana di
perbankan di Indonesia paling sedikit
10% dari total rencana penanaman
modal, dan tidak boleh ditarik sebelum
saat dimulainya pelaksanaan realisasi
penanaman modal.
Ketiga, harus berstatus sebagai
badan hukum Indonesia yang
pengesahannya ditetapkan paling
lama 12 (dua belas) bulan sebelum
PMK ini mulai berlaku.
Agus Marto menjelaskan
perusahaan yang akan mengajukan
pembebasan pajak harus terlebih
dahulu mendaftar ke Kementerian
Perindustrian atau Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) untuk
terlebih dahulu dikaji apakah telah
memenuhi syarat-syarat yang diajukan
pemerintah terkait rencana investasi.
Kemudian diajukan ke menteri
keuangan untuk diverifikasi tim
verifikasi yang diisi pejabat dari
kementerian terkait, lalu diajukan
kepada Presiden sebelum ditentukan
untuk menerima fasilitas tersebut.
Setelah itu Menkeu akan
berkesempatan untuk berkonsultasi
dengan presiden sebelum
mengeluarkan ketetapan final terkait
dengan pemberian tax holiday bagi
industri pemohon.
Agus Marto menyatakan, tax
holiday juga akan berlaku bagi industri
yang dalam 5 sektor tersebut telah
melakukan investasi pada 1 tahun
sebelumnya, namun belum melakukan
operasional komersil.
“Dimungkinkan bagi investor
yang sudah mengajukan itu. Kalau
belum beroperasi komersial, itu satu
tahun sebelum PMK ini dikeluarkan
diperbolehkan,” ujarnya.
Agus Marto menambahkan
pemberian tax holiday tidak berlaku
bagi perusahaan yang telah mendapat
keringanan pajak (tax allowance)
terkait fasilitas PP No.1 2007 atau PP
No.62 2008, yang kemudian diperbarui
dengan PP No. 52/2011.

“Perusahaan yang memperoleh
fasilitas pembebasan pajak ini tidak
[lagi] menerima faslitas terkait
dengan PP 1/2007 atau PP 62/2008.
Demikian sebaliknya,” ujar Agus.
Berdasarkan kalkulasi Kementerian
Perindustrian. Sebanyak 87 jenis
produk dari lima sektor industri pionir
tersebut bisa menikmati fasilitas tax
holiday selama kurun waktu 5-10
tahun.
Dari sektor industri logam
dasar ada 35 jenis produk, industri
pengilangan miyak bumi dan atau
kimia dasar organik yang bersumber
dari minyak bumi dan gas alam ada
20-21 jenis produk.
Adapun di industri permesinan 17
jenis produk, di industri bidang sumber
daya terbarukan ada sebanyak 10
jenis produk, dan di industri peralatan
komunikasi ada 4 jenis produk.
Namun, bisa jadi jenis produk
tersebut akan terus bertambah. Apalagi
mengingat penentuan sektor industri
yang bisa mendapatkan tax holiday
bersifat fleksibel.
“Artinya, apabila ada investor di
luar lima sektor tersebut, kemungkinan
besar bisa mendapatkan fasilitas
serupa. Ada aturannya.
Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan
dan Iklim Usaha Industri BPKIMI
Kemenperin Harris Munandar
menambahkan, penentuan jenis
produk industri yang menerima tax
holiday juga bisa berubah sewaktuwaktu.
“Tidak harus 87 produk. Sejalan

dengan prosesnya nanti bisa berubah.
Bisa berkurang atau bertambah,”
paparnya. Potensi tersebut,
menurutnya, bisa dianalisis melalui
pohon industri masing-masing sektor.
Dari situ, akan diketahui jenis produk
apa yang dirasa tepat untuk menerima
tax holiday.
Menteri Keuangan mengingatkan
sanksi pencabutan fasilitas tax
holiday apabila dalam pelaksanaannya
ditemukan pelanggaran dan
tidak memenuhi ketentuan yang
dipersyaratkan.
Dalam sejarahnya, tax holiday
pernah ada dalam perpajakan di
Indonesia, yakni diatur dalam UU
Nomor 1 Tahun 1967 jo UU Nomor
11 Tahun 1967 tentang Penanaman
Modal Asing (PMA) yang berisi
berbagai kelonggaran perpajakan.
Namun hasilnya tidak memenuhi
target pemerintah.
Selanjutnya, melalui UU Nomor 7
Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
yang berlaku sejak 1 Januari 1984,
ketentuan mengenai tax holiday
tersebut dicabut. Kemudian, berlaku
ketentuan umum perpajakan yang
memberikan banyak kemudahan atau
fasilitas.
Namun, dalam UU Nomor 25
Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal, muncul lagi mengatur tentang
pembebasan pajak. Apakah PMK
Nomor 130/PMK. 011/2011 akan
efektif menarik investor menanamkan
modalnya? Kita tunggu saja! mi
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Pemerintah sepertinya all out menarik investor untuk
menanamkan modalnya di Indonesia. Setelah merilis
paket tax holiday, pemerintah akhirnya meluncurkan
ketentuan terbaru tentang tax allowance.

Tax
Allowance
Untuk Menarik Investor
K

etentuan terbaru mengenai
fasilitas tax allowance ini
tertuang dalam PP No.
52/2011, yang merupakan
hasil revisi PP No.62/2008, tentang
Perubahan Kedua atas PPP No.
1/2007 tentang Fasilitas PPh untuk
Penanaman Modal di Bidang-Bidang
Usaha Tertentu dan/atau di DaerahDaerah Tertentu.
Sesuai dengan PP yang
ditandatangani Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono persis pada
peringatan Hari Ibu 22 Desember
2011 itu, ada empat macam fasilitas
PPh yang diberikan pemerintah
kepada penanam modal.
12
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Pertama, pengurangan penghasilan
neto sebesar 30% dari jumlah
penanaman modal yang dibebankan
selama 6 tahun, masing-masing sebesar
5 % per tahun.
Kedua, penyusutan dan amortisasi
yang dipercepat. Aktiva tetap berwujud
yang bisa mendapatkan fasilitas ini
terbagi menjadi dua, yakni bangunan
dan nonbangunan. (lihat tabel)
Ketiga, pengenaan PPh atas dividen
yang dibayarkan kepada subjek pajak
luar negeri sebesar 10%, atau tarif yang
lebih rendah menurut persetujuan
penghindaran pajak berganda yang
berlaku.
Keempat, kompensasi kerugian

yang lebih lama dari 5 tahun
tetapi tidak lebih dari 10 tahun.
Ketentuannya, tambahan 1 tahun
apabila penanaman modal baru pada
bidang usaha di kawasan industri dan
kawasan berikat.
Selanjutnya, tambahan 1 tahun
apabila mempekerjakan sekurangkurangnya 500 orang tenaga kerja
Indonesia selama 5 tahun berturutturut:
Lalu, tambahan 1 tahun apabila
penanaman modal baru memerlukan
investasi/ pengeluaran untuk
infrastruktur ekonomi dan sosial di
lokasi usaha paling sedikit sebesar
Rp10 miliar.
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Berikutnya, tambahan 1 tahun
apabila mengeluarkan biaya penelitian
dan pengembangan di dalam negeri
dalam rangka pengembangan produk
atau efisiensi produksi paling sedikit
5% dari investasi dalam jangka waktu
5 tahun.
Kemudian tambahan 1 tahun
apabila menggunakan bahan baku dan/
atau komponen hasil produksi dalam
negeri paling sedikit 70% sejak tahun
keempat.
Fasilitas PPh dapat dimanfaatkan
setelah Wajib Pajak merealisasikan
rencana penanaman modal paling
sedikit 80%.
Hal yang menarik, bagi Wajib
Pajak yang telah memiliki izin
penanaman modal sebelum berlakunya
PP 52/2011 ini tetap dapat diberikan
fasilitas PPh sepanjang memiliki
rencana penanaman modal paling
sedikit Rp1 triliun rupiah, dan belum
beroperasi secara komersial.
Penerbitan PP 52 ini seperti
menjawab tuntutan pengusaha yang
menilai pemerintah masing ‘setengahsetengah’ meski Menkeu telah
meluncurkan PKM 130/2011.
“Pemerintah jangan setengahsetengah. Kita, pengusaha, sangat
mendukung dan diharapkan benarbenar keluar dan ini pasti bisa
membantu,” ungkap Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Sofjan Wanandi.
Menurutnya, para pengusaha
sudah terlalu lama menunggu. Padahal
dengan fasilitas pajak untuk beberapa
industri pilihan menjadikan Indonesia
lebih kompetitif dibandingkan negara
lain.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal
(BKF) Bambang P.S. Brodjonegoro
mengatakan PP 52 merupakan revisi
kedua dari PP No. 1/ 2007, yang pada
dasarnya merupakan paket kebijakan
pemberian intensif berupa tax
allowance bagi industri yang mendapat
prioritas tinggi dalam skala nasional.
Industri yang dimaksud adalah
industri yang mendukung diversifikasi
ekonomi, memperkuat struktur
industri nasional, meningkatkan daya
saing di pasar internasional, menyerap
tenaga kerja dan mendukung transfer

Penyusutan dan Amartisasi yang Dipercepat
Kelompok Aktiva
Tetap Berwujud

Masa
Manfaat
Menjadi

Tarif Penyusutan dan Amortisasi
Berdasarkan Metode
Garis
Saldo Menurun
Lurus

I. Bukan Bangunan:
Kelompok I

2 tahun

50%

100%
(dibebankan sekaligus)

Kelompok II

4 tahun

25%

50%

Kelompok III

8 tahun

12,5%

25%

Kelompok IV

10 tahun

10%

20 %

II. Bangunan : Permanen

10 tahun

10%

-

Tidak permanen

5 tahun

20%

-

Sumber: PP 52/2011

teknologi, serta berlokasi terutama di
luar Jawa dan Bali.
Dalam PP No 52 tahun 2011
terdapat 129 bidang usaha dan daerah
tertentu. Rinciannya sebanyak 52
bidang usaha tertentu, dan 77 bidang
usaha tertentu di daerah tertentu.
Jumlah ini lebih banyak ketimbang
jumlah bidang usaha dalam PP No 62
tahun 2008 yang sebanyak 101 dan PP
No. 1 tahun 2007 yang sebanyak 72
sektor.
Tax allowance juga dapat menjadi
solusi permasalahan yang dihadapi
investor di Indonesia, terutama
masalah perizinan, ketersediaan lahan,
infrastruktur khususnya listrik dan
pelabuhan, serta masalah tumpang
tindih koordinasi pusat dan daerah.
Menko Perekonomian Hatta
Rajasa mengungkapkan sebanyak 10
sektor industri akan mendapatkan
stimulus lewat insentif fiskal dalam
bentuk keringanan perpajakan di
tahun ini.
Ini dilakukan sejalan dengan
rencana pengembangan sektor hilir
industri di Indonesia. Demikian
disampaikan Hatta dalam acara Rapat
Kerja Pelaksanaan Pembangunan
Tahun 2011 di Jakarta Convention
Center di Jakarta. Senin, 10 Januari
2011.
Kesepuluh sektor yang
mendapatkan insentif tersebut, yakni
industri makanan dan minuman,
industri tekstil dan produk tekstil,

industri elektronika, industri alat
angkut, dan industri alat komunikasi
dan informatika.
Selain itu, industri logam dasar
dan mesin, industri petrokimia,
industri pengolahan hasil pertanian,
peternakan, dan kehutanan, industri
pengolahan hasil laut, serta industri
berbasis budaya atau industri kreatif.
Hatta menilai insentif akan
diberikan bagi kegiatan industri
atau penanaman modal yang
memenuhi sejumlah kriteria. Kriteria
yang dimaksud meliputi industri
berbasis inovasi atau industri kreatif,
menampung tenaga kerja dalam
jumlah besar, serta bersifat padat
modal.
Pemerintah memang menjanjikan
terbitnya paket aturan sebagai dasar
pemberian insentif fiskal. Paket aturan
itu meliputi peraturan pemerintah
tentang fasilitas pembebasan pajak
untuk jangka waktu tertentu (tax
holiday) dan revisi PP No.62/2008
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
untuk Kegiatan Penanaman Modal di
Sektor usaha Tertentu dan Wilayah
Tertentu.
Sebelum itu, pemerintah telah
menyeleksi lebih dari 120 bidang
usaha yang diusulkan pembina sektor
usaha untuk memperoleh fasilitas PPh
yang merupakan perluasan dari 38
bidang usaha dalam PP No.62/2008.
mi
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Industri Bahan
Baku Digenjot
Impor bahan baku dan
bahan penolong sudah
lampu kuning. Untuk
itu, pemerintah akan
menggenjot pertumbuhan
industri penghasil
komoditas tersebut di
dalam negeri.

S

inyal peringatan bahaya
ketergantungan industri
dalam negeri terhadap bahan
baku dan bahan penolong ini
datang dari Jl. M.I. Ridwan Rais No.5,
Jakarta. Kementerian Perdagangan
menyatakan impor komoditas tersebut
sudah mencapai angka 92% dari total
impor Indonesia.
14
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Menurut Wakil Menteri
Perdagangan Bayu Krisnamukti,
dilihat dari jumlah maka impor barang
konsumsi hanya 8% dari impor. Jadi,
92% adalah impor bahan baku dan
penolong.
“Kalau ini [impor bahan baku dan
bahan penolong] kita biarkan, industri
kita akan tergantung pada impor,” kata
Bayu seusai rakor kementerian terkait
sektor riil, Selasa, 24 Januari 2012.
Berdasarkan data Kementerian
Perdagangan, pada periode JanuariOktober 2011, impor barang konsumsi
seperti makanan, minuman, dan bahan
bakar olahan, nilainya US$11,2 juta.
Ini berarti meningkat 39,8% dari nilai
pada 2010.
Adapun nilai impor bahan baku
penolong, seperti makanan dan
minuman olahan serta suku cadang
dan perlengkapan modal, mencapai
US$108,2 juta. Artinya meningkat

36,08% dari periode 2010.
Sedangkan nilai impor bahan
modal seperti mobil penumpang dan
alat angkutan untuk industri mencapai
US$26,1 juta atau meningkat 18,9%
dari 2010.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik, nilai impor Indonesia
sepanjang Januari-November 2011
sebesar US$160,96 miliar. Berarti, nilai
impor bahan baku mencapai US$148
miliar.
Ketergantungan terhadap bahan
baku juga disampaikan sejumlah
pelaku industri, mulai dari pembuat
boneka, pabrikan kosmetika, hingga
pejabat Bank Indonesia.
“Produk boneka dari Indonesia itu
bahan bakunya banyak yang impor,
dari China. Semuanya sekarang
berasal dari China, apa yang tidak.
Sekitar 50% bahan baku impor, di
antaranya kain,” kata Ketua Umum

Kebijakan

Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia,
Widjonarko Tjokroadisumarto.
Hal ini karena industri di dalam
negeri tidak bisa menyediakan. Untuk
kain yang digunakan sebagai pakaian
boneka pun harus mengimpor dari
China. Boneka produksi Indonesia,
katanya, untuk pasar ekspor sehingga
bahan baku yang digunakan juga harus
berkualitas.
Sementara itu, Presiden Persatuan
Perusahaan Kosmetika Indonesia
(Perkosmi), Nuning S. Barwa
mengungkapkan ekspor kosmetika
nasional tahun lalu US$ 634 juta
(508.226 ton), naik dari tahun 2009
yang sebesar US$417 juta (427.712
ton).
Sedangkan, untuk impor pada
tahun lalu senilai US$273 juta (40.331
ton). Dibandingkan dengan impor
pada 2009 senilai US$224 juta (36.649
ton) maka ada kenaikan 21,88 persen.
“Saat ini, kita masih banyak
mengimpor bahan baku dari Eropa,”
kata Nunik di Jakarta, Senin, 11
Oktober 2011.
Indonesia, yang merupakan
lumbung kayu dan kapas, ternyata juga
masih mengimpor bahan baku untuk
pembuatan uang kertas. Pengadaan
bahan baku uang kertas selama 5
tahun mencapai 6.952 ton per tahun.
Bahkan di 2010 dibutuhkan sampai
7.133 ton. Nilainya mencapai Rp400
miliar per tahun.
“Hingga saat ini sebagian besar
bahan baku uang masih diimpor,” tutur
Ronald Waas, Direktur Direktorat
Akunting dan Sistem Pembayaran
Bank Indonesia, saat fit and proper test
pencalonan Deputi Gubernur Bank
Indonesia (BI) di Gedung DPR,
Jakarta, Senin, 5 Desember 2012.

Kurangi ketergantungan

Merespon sinyal Kementerian
Perdagangan, Menteri Koordinator
Ekonomi Hatta Rajasa mengatakan
peningkatan produksi bahan baku
(raw material) dan bahan penolong
(component) di dalam negeri akan
digenjot.
“Pemerintah ingin mengurangi
ketergantungan bahan baku dan
penolong impor,” ujar Hatta di

kantornya Jalan Lapangan Banteng,
Jakarta, Selasa, 24 Januari 2012.
Salah satunya adalah
mempermudah aturan untuk
mendirikan industri bahan baku atau
penolong di dalam negeri dengan
memanfaatkan PP 62 tahun 2008.
Dengan industri yang bertumbuh,
maka ketergantungannya pada impor
bahan baku akan berkurang.
Tujuan dari pemberian kemudahan
tersebut terkait industri Indonesia yang
sedang tumbuh. Namun, tentunya
industri harus dapat mengurangi
ketergantungan pada bahan baku dan
penolong impor.

bahan penolong industri manufaktur.”
Pemerintah juga akan melakukan
revisi Peraturan Presiden tentang
Pengadaan Pemerintah. Tentunya agar
dapat melakukan pengawasan ketat
dalam belanja yang terkait dengan
produk dalam negeri.
Setelah selesai dibahas,
kemungkinan terbit pada Maret
2012. Isi pembahasan di antaranya
tentang penyediaan barang yang lebih
dari Rp5 miliar akan diwajibkan ada
muatan lokal tertentu, disertai sistem
pelaporan dan pengawasan sehingga
penggunaan produk lokal efektif
berjalan.

Saat ini pemerintah mempunyai
fasilitas insentif soal ketentuan tax
allowance ini sejalan dengan Peraturan
Pemerintah (PP) No.62/2008 tentang
Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh)
untuk Kegiatan Penanaman Modal di
Sektor Usaha Tertentu dan Wilayah
Tertentu. PP No.62 Tahun 2008
merupakan perbaikan dari regulasi
sebelumnya yaitu PP No.1 Tahun
2007.
Dalam konteks ini, Menteri
Keuangan akan segera membahas yang
terkait dengan bea masuk. “Misalnya,
mengenai bagaimana mengatasi
penerapan bea masuk terhadap impor

Selain pengaturan untuk barang,
pemerintah juga akan melakukan
peningkatan penggunaan jasa dari
dalam negeri. Penggunaan perbankan
dalam negeri di industri migas,
misalnya, ternyata masih minim.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan potensi bahan baku di
dalam negeri untuk beberapa sektor
industri cukup melimpah, tetapi belum
dimanfaatkan secara optimal.
Oleh karena itu, pemerintah terus
berupaya untuk menciptakan iklim
usaha yang kondusif agar dunia usaha
tetap bergairah melakukan investasinya
di Indonesia. mi
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Sei Mangkei
Tak Kalah Beradu Dengan Malaysia

Sei Mangkei di Simalungun, Sumatera Utara, adalah percontohan proyek MP3EI koridor
Sumatera. Kementerian Perindustrian pun all-out mewujudkan klaster industri hilir
kelapa sawit ini menjadi kawasan ekonomi khusus pertama di Indonesia.

K

eseriusan mewujudkan
kluster industri ini sejak
awal telah ditegaskan
oleh orang nomor satu di
Kementerian Perindustrian. “Saya siap
pasang badan,” ujar Menperin M.S.
Hidayat.
Pernyataan itu tak main–main.
Setidaknya itu yang dikatakan Hidayat
di hadapan para pejabat lain yang
terkait saat mengunjungi kawasan ini
pada 23 September 2011. Di antara
16
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pejabat itu adalah Ketua Komisi VI
DPR Erlangga Hartarto, Plt Gubernur
Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho,
dan Dirut PTPN III Amri Siregar.
Proyek itu memiliki nilai strategis.
Bukan hanya akan meningkatkan
pertumbuhan perekonomian tetapi
secara khusus akan menentukan masa
depan industri perkelapasawitan
nasional.
Kawasan Ekonomi Khusus Sei
Mangkei diproyeksikan menyerap

tenaga kerja hingga 84.000 orang pada
tahun 2025 atau sebanyak 6.500 orang
per tahun.
Oleh karena itu, pemerintah
pusat dan Sumut sangat mendukung
segera terwujudnya kawasan itu secara
lengkap. Dukungan tersebut antara
lain dengan upaya mempercepat
pengesahan peraturan tentang rencana
tata ruang wilayah provinsi (RTRWP)
klaster industri khusus Sei Mangkei.
RTRWP Sei Mangkeii penting

Kebijakan

untuk landasan hukum bagi investor.
Apabila RTRWP dan prasarana
lain siap maka Sei Mangkei akan
menjadi salah satu pendukung klaster
ekonomi Sumatera yang direncanakan
pemerintah bersama lima klaster di
daerah lain.
Pembangunan proyek Sei Mangkei,
katanya, dibagi dalam tiga tahap, yakni
tahap pertama dibangun di atas lahan
seluas 102 hektare, tahap kedua 604
hektare, dan tahap ketiga seluas 2002
hektare.
Menurutnya, potensi yang dimiliki
Sei Mengkei produksi industri kelapa
sawit di Sumut ini sudah seperti bayi
yang harus dilahirkan. “Paling lambat
tahun 2014 klaster ini sudah seratus
persen operasional,” kata MS Hidayat.
Sei Mangkei akan menjadikan
komoditas unggulan Sumut ini
bernilai tambah semakin besar,
mengingat selama ini secara nasional
ekspor kelapa sawit didominasi bahan
mentah, yakni sekitar 60%.
Industri ini akan mengubah
kecenderungan tersebut, sehingga ke
depan 70% komoditas yang diekspor
merupakan produk turunan dari CPO.
Produk tersebut a.l. minyak goreng,
margarin, shortening, CBS, vegetable
ghee, fatty acids, fatty alcohol, dan
glycerin, dan biodiesel.
Perjuangan yang dilakukan
M.S. Hidayat di tingkat pusat a.l.
menjadikan kawasan industri ini
mendapat perlakuan khusus sehingga
tidak semua ketentuan nasional harus
diterapkan, untuk memudahkan
investor dalam koridor peningkatan
perekonomian.
Meski mendapatkan saingan
dari Kawasan Industri Modern di
Trengganu yang dibangun Pemerintah
Malaysia di pinggir Selat Malaka,
Sei Mengkei diyakini akan mampu
bersaing.
“Indonesia berani bersaing dengan
Malaysia di antaranya melalui insentif
yang diberikan pemerintah kepada
pelaku usaha,” kata Wakil Menteri
Perdagangan Bayu Krisnamurthi yang
juga Koordinator Konektivitas MP3EI
di Medan, 25 Januari 2012.
Selain itu, klaster ini memiliki
beberapa keunggulan, seperti lokasinya

yang di areal perkebunan dan jauh
dari pemukiman, tetapi dekat dengan
Pelabuhan Kuala Tanjung.
Klaster hasil industri Sei Mangkei
yang dibangun oleh PT Perkebunan
Nusantara III ini juga memiliki
ketersediaan sumber bahan baku,
yakni pabrik kelapa sawit dan sumber
air yang melimpah dari Sungai Bah
Bolon.
Bayu mengingatkan berbagai
pihak, khususnya warga di Sumut,
untuk menyiapkan diri menghadapi
perkembangan perekonomian yang
bakal terjadi di Sumut yang memang
disiapkan menjadi pintu gerbang
Indonesia bagian barat.
Pembangunan kawasan industri
hilir kelapa sawit Sei Mengkei,
menurut Menteri Hidayat, telah
mencapai banyak kemajuan.
Pertama, penetapan Proyek
Kawasan Industri Sei Mangkei
(KISM) sebagai satelit program
MP3EI Indonesia bagian barat yang
telah dicanangkan Presiden RI dan
siap diresmikan pada awal tahun 2012.
Kedua, telah diselesaikannya
perluasan kapasitas pabrik kelapa sawit
miik PTPN III dari semula 30 ton
tandan buah segar per jam menjadi 75
ton TBS per jam.
Ketiga, fasilitasi pembangunan
pabrik palm kernel oil (PKO) dan
pembangkit listrik tenaga biomassa
(PLTBS) telah memasuki tahap akhir
dan siap diresmikan pada awal 2012.
Selain pabrik minyak inti sawit
berkapsitas 400 liter per hari, fasilitas
lain yang tengah dibangun adalah
pabrik biodiesel, betacaroten, fatty
acid, fatty alcohol dan oleokimia
(oleochemical) lainnya. Adapun
pembangkit listrik yang tengah
dibangun berkapasitas 2 x 35 mega
watt.
Keempat, telah tersusunnya matriks
rencana pembangunan infrastruktur
Klaster Sei Mangkei (Sumut), Dumai
(Kuala Enok Riau), dan Maloy
(Kaltim).
Tak hanya itu, peningkatan
investasi industri hilir dan jaminan
pasokan bahan baku juga mencatat
pencapaian signifikan. Ini ditandai
dengan masuknya investasi industri

hilir skala besar lebih dari Rp20
triliun oleh PT Ferrostaal Indonesia
dan sebuah perusahaan dari Eropa
untuk membangun pabrik di Kawasan
Industri Sei Mangkei.
Ferrostaal dan PTN III
menginvestasikan US$415 juta di Sei
Mengkei dalam 4 tahun. Pada 2012
dialokasikan US$154 juta, kemudian
pada 2013 sebesar US$161 juta, pada
2014 senilai US$67 juta, dan US$33
pada 2015.
Direktur Utama PTPN III Amri
Siregar mengatakan investasi itu
untuk membangun industri biodiesel
terintegrasi dengan carotene, surfactant,
fatty alcohol, dan industri refinery.
Disamping itu, akan dibangun
industri pupuk NPK bio-mikronutrisi
dengan nano-teknologi berkapasitas
200.000 ton per tahun. Proyek dengan
total investasi Rp400 miliar ini
diproyeksi menyerap 200 orang tenaga
kerja.
PT Ferrostaal Indonesia (mewakili
Ferrostaal AG, Jerman), berdasarkan
data Pemprov Sumut, adalah satu
dari sembilan perusahaan yang telah
terpilih calon investor Sei Mangkei.
Delapan perusahaan lainnya
adalah PT Aozora Bioresource
(mewakili Gianazza Engineering,
Italia), MEC–Minerals, Energy,
Commodities (Uni Emirat Arab), PT
Multi Agro Gemilang Plantation, PT
Golden Westindo Artaja, PT Eco
Palm Industrial, PT Danareksa, PT
Hasil Abadi Perdana, dan PT Medco
Downstream.
Sejalan dengan hal tersebut,
hingga awal tahun 2012, investasi yang
masuk ke Sumut mencapai Rp12,7
triliun guna pembangunan KEK Sei
Mangkei, Bandara Kuala Namu, dan
Pelabuhan Kuala Tanjung. Hingga
2016 akan menjadi Rp 23,3 triliun dan
2016 menjadi Rp 34,3 triliun.
Di samping dari sisi investor,
pencapaian lain dari Sei Mengkei
adalah partisipasi aktif pada kegiatan
Sub Working Group of Palm Oil
untuk menangkal dampak negative
campaign industri palm oil di
Indonesia. mi
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Denda
Berlipat

Buat Pabrikan Eksportir Bandel
Pelaksanaan aktivitas ekspor perusahaan-perusahaan yang masuk dalam kategori
menikmati fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) diperketat. Bahkan, bagi
penerima fasilitas, tetapi tak melakukan ekspor barangnya selama 1 tahun diancam
denda hingga 500%.

I

tulah poin penting Peraturan
Menteri Keuangan (PMK)
No. 253 dan 254 Tahun 2011.
Intinya, dua aturan baru tersebut
mempertegas peraturan mengenai
Pembebasan Bea Masuk atas Impor
Barang dan Bahan untuk Diolah,
Dirakit, atau Dipasang pada Barang
Lain dengan Kemudahan Impor
Tujuan Ekspor (KITE).
PMK 253 ini mengatur
pengembalian bea masuk yang telah
dibayar atas impor barang dan bahan
untuk diolah, dirakit, atau dipasang
pada barang lain dengan tujuan untuk
diekspor.
Adapun PMK 254 mengatur
pembebasan bea masuk atas impor
barang dan bahan untuk diolah,
dirakit, atau dipasang pada barang lain
dengan tujuan untuk diekspor.
Kedua ketentuan yang
ditandatangani Menkeu Agus
Martowardjojo pada 28 Desember
2011 itu berlaku efektif mulai 1 April
2012.
Direktur Fasilitas Kepabeanan
DJBC Nasar Salim di Kantor Pusat
DJBC mengatakan sosialisasi kedua
PMK tersebut dilakukan sepanjang
Januari – Februari.
“Sehingga stakeholders dapat
memahami perubahan-perubahan
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ketentuan yang ada, yang sebelumnya
tidak ada pada ketentuan yang lama,”
ujar Nasar di Jakarta, Kamis, 27
Januari 2012.
Selain itu, DJBC memberikan
wadah untuk mengemukakan
pertanyaan yang belum dipahami atas
ketentuan yang baru tersebut, sekaligus
menangkap masukan yang lebih detil.
Dalam PMK baru tersebut, seperti
dikatakan Direktur Penerimaan dan
Peraturan Kepabeanan Kusheri, aturan
mengenai barang yang wajib diekspor
karena mendapatkan pembebasan bea
masuk itu dipertegas.
“Kami akan awasi implementasi
penyempurnaan-penyempurnaan ini,”
ujarnya dalam jumpa pers di Kantor
Pusat Ditjen Bea Cukai, Jl Ahmad
Yani Jakarta, Jumat, 27 Januari 2012.
Penyempurnaan tersebut di
antaranya mengenai lokasi, di
mana sebelumnya tidak jelas
dalam prakteknya. Selain itu, juga
menyangkut detil kriteria kontraktor
yang diperjelas. Hasil produksi yang
wajib diekspor juga ditetapkan.
Perizinannya usaha dan konversi
pemakaian bahan juga harus jelas.
Apalagi tidak diketahui jenis
kriterianya bisa ditanyakan kepada
pihak Kementerian Perdagangan.
Sesuai dengan PMK 253 Pasal

2, terhadap impor bahan baku untuk
diolah, dirakit, atau dipasang pada
barang lain dengan tujuan untuk
diekspor yang bea masuknya telah
dibayar, dapat diberikan pengembalian.
Namun, pengembalian itu hanya
diberikan kepada perusahaan yang
memiliki Nomor Induk Perusahaan
(Niper) Pengembalian.
Untuk mendapatkan Niper
Pengembalian, perusahaan harus
bereputasi baik, tidak mempunyai
tunggakan utang bea masuk dan pajak,
melakukan pengolahan, perakitan, atau
pemasangan pada barang lain untuk
diekspor.
Selain itu harus memiliki atau
menguasai lokasi untuk kegiatan
produksi, tempat penimbunan bahan
baku, dan tempat penimbunan
hasil produksi, menyelenggarakan
pembukuan berdasarkan prinsip
akuntansi, mempunyai laporan
keuangan yang disclaimer atau adverse;
dan mendayagunakan sistem informasi
berbasis komputer.
Kegiatan pengolahan, perakitan,
atau pemasangan bahan baku pada
barang lain wajib dilakukan sendiri
oleh perusahaan, atau disubkontrakkan
sepanjang bukan pekerjaan utama
dan bukan merupakan pemeriksaan
awal, penyortiran, pengepakan, atau
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pemeriksaan akhir.
Bagi pabrikan, pengembalian dapat
diberikan jika hasil produksi yang
dimintakan pengembalian nyata telah
diekspor. Tak hanya itu, ekspor ini pun
harus dilakukan paling lama 12 bulan
sejak tanggal pendaftaran dokumen
pemberitahuan pabean impor, kecuali
memiliki masa produksi lebih dari 12
bulan.
Adapun pembebasan bea masuk
atas impor barang dan bahan untuk
diolah, dirakit, atau dipasang pada
barang lain dengan tujuan untuk
diekspor diatur dalam PMK 254.
Sebagaimana perusahaan yang
memperoleh pengembalian bea
masuk, bagi perusahaan yang ingin
mendapatkan pembebasan bea masuk
harus memiliki Niper Pembebasan.
Syaratnya pun sama.
Sesuai dengan Pasal 6, untuk
memperoleh pembebasan, perusahaan
harus mengajukan permohonan
dengan melampirkan rencana impor
dalam periode pembebasan dan daftar
pelabuhan tempat pembongkaran; dan
rencana ekspor hasil produksi.
Selain itu melampirkan penjelasan
tertulis mengenai masa produksi;
izin impor dari instansi terkait dalam
hal atas pemasukan bahan baku; dan
konversi, berupa suatu pernyataan

tertulis dari perusahaan mengenai
komposisi pemakaian bahan baku.
Periode pembebasan diberikan
paling lama 12 bulan sejak tanggal
pendaftaran pemberitahuan pabean
impor, kecuali jika masa produksi lebih
dari 12 bulan atas bahan baku yang
diimpor.
Sesuai dengan Pasal 15, semua
hasil produksi wajib diekspor.
Perusahaan yang memperoleh
pembebasan bea itu juga wajib
mempertanggungjawabkan
pelaksanaan ekspor dengan
menyerahkan laporan secara berkala
paling lama 6 bulan sekali.
Laporan pertanggungjawaban
ini harus dilampiri dokumen
pemberitahuan pabean impor yang
mendapatkan persetujuan keluar
pejabat bea dan cukai, serta dokumen
pemberitahuan pabean ekspor yang
mendapat persetujuan ekspor.
Selain itu, salinan bukti
penerimaan transaksi ekspor berupa
buku piutang, letter of credit, rekening
koran, telegraphic transfer dan/atau
dokumen yang membuktikan adanya
transaksi ekspor, laporan pemeriksaan
ekspor, dan daftar konversi dari
pemakaian bahan baku yang
dimintakan pembebasan.

Sanksi

Dalam kedua peraturan tersebut,
sanksi bagi perusahaan yang melanggar
aturan dipertegas dan lebih berat.
Misalnya, Niper Pengembalian
akan dibekukan jika ada perubahan
data tetapi perusahaan tidak
mengajukan permohonan perubahan.
Bahkan, Niper itu akan dicabut bila
dalam 30 hari sejak pembekuan tidak
mengajukan permohonan perubahan
data Niper.
Selain itu, sanksi juga akan
diberikan kepada perusahaan yang
tidak melakukan ekspor dalam 12
bulan. “Sanksinya, kalau dia tidak
ekspor-ekspor dalam waktu 12 bulan
maka akan dikenai denda 100%-500%,
kalau dulu itu 2% per bulan,” tegasnya.
Selain itu, sesuai dengan aturan
baru ini, tidak ada lagi perusahaan
yang menjual barang untuk ekspor
itu ke pasar domestik. Jadi nanti jelas,
kalau diperiksa ke subkontraknya,
ternyata barang yang diekspor beda
dengan data yang diberikan maka akan
dikenai denda.
Jadi, seperti dikatakan Kusheri,
kedua PMK tersebut dimaksudkan
untuk membenahi sistem agar lebih
tertib dan supaya bisa memberikan
dukungan untuk ekspor. mi
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Agar Tak Bocor
ke Pasar Domestik
Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.04/2011 tentang perubahan PMK No. 147/
PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat yang terbit pada 28 Desember 2011 itu untuk
mempersempit celah kebocoran produk berorientasi ekspor ke pasar domestik.

P

eraturan ini menegaskan
kembali fungsi kawasan
berikat sebagai lokasi
kepabeanan bebas pajak
untuk importasi bahan baku modal
kerja guna memproduksi barang
berorientasi ekspor. Saat ini ada 1.557
kawasan berikat dan 473 gedung
berikat yang menikmati fasilitas
bebas bea.
Penertiban kawasan berikat dan
gudang berikat karena Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Kementerian
Keuangan menemukan kejanggalan.
Ada kawasan berikat beralamat di
rumah toko dan ada gudang berikat
berlokasi di dalam Pasar Tanah
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Abang, Jakarta.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi
mengatakan kerugian terbesar akibat
kebocoran produk yang memanfaatkan
fasilitas bebas bea kawasan berikat atau
gudang berikat ke pasar domestik. Di
antara yang paling terkena dampaknya
adalah pengusaha tekstil dan produk
tekstil (TPT).
”Paling penting adalah
mempertahankan pangsa pasar
domestik pengusaha TPT nasional.
Jika pangsa pasar meningkat begitu
PMK 255 diterapkan, berarti memang
ada masalah di kawasan berikat,” ujar
Sofjan.

Sesuai dengan PMK 147, kawasan
berikat adalah tempat penimbunan
berikat untuk menimbun barang impor
dan/atau barang yang berasal dari
tempat lain dalam daerah pabean guna
diolah atau digabungkan, yang hasilnya
untuk diekspor.
Kawasan berikat merupakan
kawasan pabean dan sepenuhnya
berada di bawah pengawasan
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Daerah ini mendapatkan perlakuan
khusus berupa fasilitas penangguhan
bea masuk, pembebasan cukai, dan
tidak dipungutnya PPN, PPnBM dan
PPh Pasal 22 (pajak dalam rangka
impor/PDRI).
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Syaratnya, Menteri Keuangan Agus
Martowardojo mengatakan perusahaan
yang masuk kawasan berikat tetap
harus mengekspor produk olahannya.
Hal tersebut lantaran bahan baku yang
diimpor tidak dikenakan bea masuk
dan pajak lainnya.
“Kawasan berikat untuk produk
yang akan diekspor,” katanya pada
saat rapat kerja dengan Komisi
Perindustrian dan Perdagangan,
Rabu 1 Februari 2012. Industri pada
kawasan berikat harus mengekspor
75 persen produk olahan dan sisanya
diizinkan masuk pasar dalam negeri.
Selain itu, berdasarkan ketentuan
Pasal 4, kawasan berikat harus
berlokasi di kawasan industri. Namun,
bisa juga dapat berlokasi di kawasan
budidaya yang diperuntukkan
bagi kegiatan industri berdasarkan
rencana tata ruang wilayah yang
ditetapkan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan,
sepanjang kawasan berikat tersebut
diperuntukkan secara khusus.
Misalnya bagi perusahaan yang
menggunakan bahan baku dan/atau
proses produksinya memerlukan lokasi
khusus, perusahaan industri mikro dan
kecil; dan/atau perusahaan industri
yang akan menjalankan industri di
daerah kabupaten atau kota yang
belum memiliki kawasan industri atau
yang telah memiliki kawasan industri
namun seluruh kaveling industrinya
telah habis.
Luas lokasi untuk kawasan berikat
di kawasan budidaya paling sedikit
10.000 m2 dalam satu hamparan.
Menteri Perindustrian, M.S.
Hidayat menyatakan pemberlakuan
PMK No. 147/PMK.04/2011
mengenai relokasi kawasan berikat
ke dalam kawasan industri dapat
ditempuh dengan berbagai cara. Salah
satunya, beberapa kawasan berikat
yang secara fisik berdekatan dapat
diberikan status sebagai kawasan
industri.
“Dapat dilakukan dengan
memberi kemudahan persyaratan
sebagai suatu kawasan yang harus
dipenuhi. Langkah lain adalah dengan
meningkatkan pengawasan dari pihak
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,”

kata Menperin dalam rapat kerja
dengan Komisi VI DPR, Rabu 1
Januari.
Pemberlakuan pasal 4 dalam PMK
147, menurut Hidayat, dapat merujuk
pada PP N 24/1999 tentang kawasan
industri. Di mana, diatur mengenai
kewajiban industri berlokasi di
kawasan industri hanya diperuntukkan
bagi kegiatan industri yang baru akan
didirikan.
Langkah ini bisa ditempuh, karena
jika perusahaan harus merelokasi
seluruh aset bangunan dan mesin,
dalam praktiknya bukanlah hal yang
mudah. Karena relokasi industri akan
membutuhkan waktu yang relatif lama
dengan dampak penghentian operasi
perusahaan selama waktu relokasi
tersebut.
Adapun untuk memudahkan
pengawasan, penertiban kegiatan
eksisting kawasan berikat, hanya akan
dilakukan untuk kawasan berikat yang
secara fisik berskala kecil. Dengan
ketentuan menempati lahan kurang
dari 1 hektar (Ha).
“Dalam rapat koordinasi pada
29 Desember 2011 lalu, Menteri
Keuangan telah menyatakan hal itu,
dan kami sebagai pelaksana teknis
mendukung hal tersebut,” kata
Menperin.
Selain persoalan relokasi,
pemenuhan wajib ekspor produk
minimal 75% adalah bukan hal
gampang. Kemenperin diketahui

telah dua kali mengirimkan usulan
penundaan ketentuan tersebut.
“Tunda sampai dengan krisis global
mereda,” kata Arryanto Sagala, Kepala
Badan Pengkajian Iklim dan Mutu
Industri Kementerian Perindustrian.
Pada saat bersamaan, Bea dan Cukai
juga meningkatkan pengawasan.
Wakil Menteri Keuangan
Mahendra Siregar mengatakan,
dalam PMK No. 255 yang mulai
berlaku tanggal 1 Februari 2012 ini
terdapat pasal-pasal yang menyatakan
pemberian waktu peralihan yang lebih
panjang, bagi industri di luar kawasan
berikat.
“Ini yang semula kami berikan
waktu peralihan 3 tahun, dalam
peraturan baru menjadi 5 tahun,” kata
Mahendra Siregar didampingi Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Sofjan Wanandi, Wakil
Ketua Umum Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Bidang Kebijakan
Publik, Fiskal, dan Moneter Hariyadi
Sukamdani, serta Ketua Umum
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
Ade Sudrajat di Jakarta, Rabu 18
Januari 2012.
Hal itu juga untuk mengakomodasi
kesiapan pengusaha-pengusaha
skala kecil dan menengah dalam
menghadapi perubahan yang akan
terjadi, mengingat kondisi global yang
melesu, sehingga membutuhkan waktu
transisi yang lebih longgar. mi
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Csr
Untuk
Furnitur
Sekolah

Badan usaha milik negara (BUMN) didorong
menggunakan dana tanggung jawab sosial
perusahaan untuk pengadaan meja kursi sekolah. Sekali
mendayung banyak pulau terlampaui.

G

ayung bersambut kata
berjawab. Sedikitnya
dua perusahaan berpelat
merah, yaitu PT Surveyor
Indonesia (SI) Persero, dan PT
Krakatau Steel (Persero), merespons
imbauan Menperin M.S. Hidayat
dengan komitmen menggunakan dana
corporate social responsibility (CSR)
mereka.
Komitmen tersebut terungkap
dalam sebuah pertemuan yang
diadakan sambil sarapan pagi di
Jakarta, 27 Desember 2011 bertema
Furnitur Rotan untuk Sekolah.
Bahkan dalam dialog itu mereka
juga sepakat untuk menggunakan
dana Peduli BUMN yang sedianya
dialokasikan untuk kegiatan khusus
bencana alam, karena selama ini tidak
banyak bencana yang terjadi, sehingga
penyerapan dana tersebut kecil
realisasinya.
22
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Dana-dana tersebut dapat saja
dialokasikan untuk membeli rotan
sebagai bahan baku furnitur bagi
keperluan sekolah.
Untuk mendukung program
tersebut, Kementerian Perindustrian
menyusun spesifikasi teknis dan
standardisasi furnitur rotan, untuk
kebutuhan meja dan kursi di sekolah
tingkat sekolah dasar (SD) sampai
sekolah tingkat menengah pertama
(SMP).
“Targetnya sudah selesai tersusun
15 Januari 2012,” kata M.S. Hidayat.
Kementerian perindustrian, katanya,
ingin mengajak seluruh pemangku
kepentingan untuk bekerja bersamasama menjadikan rotan sebagai pilihan
favorit furnitur masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah
bekerja keras mengenalkan kembali
dan membiasakan masyarakat kita
untuk menggunakan rotan, termasuk
generasi muda, sejak usia sekolah
bahkan sejak usia dini.
Menurut Hidayat, penggunaan
rotan dimulai dari sekolah-sekolah,
fasilitas layanan umum, fasilitas

perkantoran pemerintahan, dan
kantor-kantor swasta.
Dengan demikian, daya saing
Indonesia sebagai negara penghasil
produk rotan olahan yang mengalami
penurunan akan terangkat kembali.
Setidaknya dengan menjadikan
furnitur rotan produksi dalam negeri
sebagai pilihan.
“Di beberapa negara lain, furnitur
rotan justru menjadi produk eksklusif
yang menjadi identitas kelompok
masyarakat tertentu,” kata dia.
Bahkan ada daerah yang
mengklaim sebagai penghasil rotan
alam terbesar di Indonesia, tetapi
kantor pemerintahan, fasilitas publik
dan masyarakatnya, minim sekali
menggunakan rotan. Padahal dunia
mengenal Indonesia sebagai penghasil
rotan alam dan budidaya terbesar di
dunia.
Untuk itu, kesiapan produksi mejakursi rotan di daerah sumber bahan
baku, seperti Palu (Sulawesi Tengah),
Katingan (Kalimantan Tengah), dan
Pidie (Nanggroe Aceh Darussalam)
akan dipastikan sekitar Februari 2012.
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Kemenperin berkoordinasi
dengan sentra industri rotan di daerah
penghasil, dan secara proaktif akan
diberikan bantuan teknis dan pelatihan
keahlian dari para perajin di daerah
Cirebon dan Solo.
Mereka yang lokasinya berada
di sentra produsen rotan tersebut
akan diberi bantuan mesin untuk
produksi furnitur rotan, sehingga pada
akhirnya usaha mereka di sana hidup
kembali. “Itulah sebabnya order-order
tersebut dapat dimanfaatkan seoptimal
mungkin,” kata Hidayat.
Sebelum ini Meperin sudah
melakukan koordinasi dengan Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) dan
meminta Dirjen Pemerintahan Umum
dan Otonomi Daerah (PUOD)
Kemendagri untuk menyusun draft
kesepakatan atau nota kesepahaman
bersama.
Selain itu, mendorong Menko
Perekonomian agar meminta Menko
Kesra membuat surat imbauan
kepada kementerian terkait, agar mau
menggunakan furnitur rotan.
Berikutnya adalah meminta
sejumlah BUMN agar menggunakan
dana CSR untuk pembelian
produk mebel. Selain penggunaan
dana program yang tepat sasaran,
produsen lokal akan terangkat, dan
institusi pendidikan memperoleh
manfaat.
Namun, ada kendala teknis
seperti program tersebut baru dapat
direalisasikan tahun 2013, karena
Kemendagri dan Kemendikbud telah
memiliki spesifikasi teknis pengadaan
furnitur tahun 2012.
Setelah kebijakan larangan ekspor
rotan mentah ini berjalan mulai
tahun 2012, diharapkan setahun
setelahnya akan masuk para investor,
terutama dari Tiongkok yang akan
menghidupkan kembali industri
furnitur rotan lokal, yang terpenting
ada kepastian bahan baku diharapkan
mendorong masuknya investor ke
dalam negeri.
Kemenperin sudah membuat peta
jalan (road map) yang berisi dokumen
perencanaan yang memuat sasaran,
strategi dan kebijakan, serta program/
rencana aksi pengembangan klaster

industri furnitur selama 5 tahun ke
depan.
Dirjen Industri Agro, Kemenperin,
Benny Wachjudi, dalam kesempatan
tersebut, menuturkan sejalan dengan
kebijakan industri furnitur khususnya
rotan maka ada tiga program yakni
merecovery (memulihkan) kondisi
industri furnitur rotan di Cirebon,
Solo, dan di wilayah Jatim.
Setelah itu mengembangkan
industri rotan di daerah penghasil
rotan bahan baku, dan meningkatkan
pemasarannya yang dilakukan secara
terpadu dengan walikota dan bupati
setempat, misalnya Palu.
Ajakan pemerintah untuk
mengadakan kursi dan meja dari rotan
untuk sekolah disambut gembira oleh
Asosiasi Mebel dan Kerajinan Rotan
(AMKRI).
Ketua Umum AMKRI Hatta
Sinatra menilai keputusan itu sudah
benar. “Kami sangat mendorong dan
mendukung program ini, bahan baku
tidak ada masalah dan teknik juga
kami punya,” katanya.
Sinatra juga berharap untuk
kedepannya program ini tidak hanya
CSR tetapi bisa di dukung pula oleh
APBN dan APBD.
Menurutnya, meja dan kursi
dari rotan ini diproduksi di daerah
penghasil rotan mengingat biaya

transportasi yang mahal. “Misalnya
sekolah yang butuh di Aceh tapi
barangnya di produksi di Jawa,
kan ini jadi mahal sekali biaya
transportasinya.”
Untuk itu, AMKRI siap
memberikan prototipe kursi dan
meja yang ekonomis dan nyaman,
serta memberi bantuan teknis berupa
pelatihan pembuatan produk berbahan
rotan.
Ditempat yang sama Plt
Direktur Jenderal Pendidikan
Dasar Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemendikbud) Suyanto
mengatakan dibutuhkan lebih dari Rp
20 triliun untuk biaya rehabilitasi dan
pengadaan kursi dan meja rotan untuk
SD dan SMP. Perinciannya, untuk SD
sebesar Rp14 triliun dan SMP senilai
Rp6 triliun.
Suyanto juga mengatakan biaya
pengadaan kursi dan meja rotan ini
setidaknya menelan Rp 17,5 juta per
kelas untuk SD dan untuk SMP Rp
22,5 juta per kelas. Adapun ruangan
kelas yang rusak SD sebanyak 110.598
ruang dan SMP 42.428 ruang.
Tentu, kebijakan yang digagas
oleh Menteri Perindustrian disambut
dengan suka cita. Tidak hanya oleh
perajin, tetapi juga petani pemasok
rotan dan institusi pendidikan. mi
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Riset
Pemacu
untuk 3 Sektor Industri

“Saya mengajak Saudara semua, mengajak komponen
segenap bangsa di negeri ini untuk terus memperkuat
dan meningkatkan daya inovasi di negeri kita, daya
inovasi !”

D

emikian salah satu kata
sambutan Presiden
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono dalam
Sambutan pada Acara Penyerahan
Penghargaan Bidang Industri 2012 di
Istana Negara, Kamis, 5 Januari 2012.
Mengapa perlu memperkuat dan
meningkatkan inovasi? Menurut
Presiden, makin ke depan, kita bisa
membuat industri kita ini menjadi
berkembang, berdaya saing, dan
membawa manfaat yang makin besar
bagi rakyat kita.
Dengan inovasi dan berbagai
upaya pengembangan maka bisa lebih
produktif dalam memproduksi barang
dan jasa. Lebih produktif, apabila yang
mampu menghasilkan lebih banyak
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dan lebih cepat.
Di samping itu, karena produksi
lebih efisien maka harga produk
lebih murah sehingga rakyat bisa
menjangkau untuk membelinya.
Setelah itu, tentu harapannya mutunya
terjaga, lebih baik mutu dan kualitas
barang dan jasa yang dihasilkan itu.
Selain memiliki daya saing di
pasar dalam negeri, produk juga akan
laku dijual di negara lain. Ini penting,
karena di era globalisasi dan era
perdagangan bebas arus barang asing
makin deras menghantam industri
dalam negeri.

Industri masa depan

Menurut Menteri Perindustrian
M.S. Hidayat, pemerintah telah

menetapkan tiga industri menjadi
industri masa depan, yakni komunikasi
dan telekomunikasi, agrobisnis, dan
transportasi.
Untuk memacu perkembangan
ketiga industri tersebut, Kemenperin
dan Komite Inovasi Nasional (KIN)
bekerja sama untuk membuat lembaga
riset dan pengembangan (research and
development).
“Sampai 2025, tiga itu yang
menjadi industri masa depan, dan
harus didukung suatu lembaga
riset. Dunia industri bergantung
pada lembaga riset ini yang nanti
mengusulkan inovasi-inovasi baru,”
ujar katanya selepas menerima
Komite Inovasi Nasional (KIN) di
Kementerian Perindustrian, Kamis, 12
Januari 2012.
Lembaga riset sangat penting
untuk menjaga kelangsungan industri.
Penemuan-penemuan baru yang
dihasilkan lembaga ini akan menopang
perkembangan dan pertumbuhan
industri. Jadi harus ada penemuan dan
model-model baru. Misalnya mobil
yang berganti-ganti.
KIN akan membuat insitusi
yang disebut pusat riset nasional,
yakni institusi yang nantinya
menjadi legalitas bagi pembiayaan
dari pemerintah maupun industri
swasta dan BUMN yang mau
menyisihkan dananya untuk riset dan
pengembangan.
“Itu bisa kalau ada ketentuan
pemerintah yakni tidak dipajakin. Itu
gunanya riset. Hanya negara-negara
dengan R and D-nya kuat yang
membuat industrinya maju,” tegas
Hidayat.
Hidayat mengatakan pertumbuhan
industri manufaktur tidak akan bisa
dipertahankan secara berkelanjutan
jika tidak ditopang oleh kegiatan
riset dan pengembangan serta inovasi
produk baru.
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Menteri mengatakan penelitan
dan pengembangan ketiga sektor
tersebut merupakan fokus utama
pemerintah sampai 2025 berdasarkan
Keputusan Presiden No. 28/2008.
Dana operasional pusat riset tersebut,
tambahnya, bisa dibiayai bersama oleh
pelaku industri dan pemerintah.
“Swasta akan didorong
menyisihkan dana untuk [riset dan
pengembangan] pemerintah, tetapi
tidak dikenai pajak (deductable) karena
digunakan untuk riset,” katanya.
Hidayat mengatakan saat ini KIN
bertugas mengkaji bagaimana pusat
riset tersebut bisa terintegrasi dengan
berbagai lembaga riset pemerintah
maupun swasta yang sudah ada saat
ini.
Menurut peneliti Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Erman Aminullah, mengungkapkan
dana R&D di Indonesia pada 2010
hanya 0,08% dari produk domestik
bruto nasional dan 85% dari realisasi
dana itu merupakan aktivitas yang
menggunakan anggaran pemerintah.
Belanja riset dan pengembangan
industri swasta Indonesia, menurut
dia, hanya sekitar Rp800 miliar atau
0,0013% dari PDB nasional sepanjang
2010.
Data lain dari Riset Biro Ekonomi
Bank Indonesia menyatakan 78% dari
perusahaan di Indonesia memiliki
tingkat inovasi rendah, 20% bertingkat
inovasi rendah dan hanya 2% yang
bertingkat inovasi tinggi.
Penelitian tersebut berdasarkan
survei pada 29.469 perusahaan
berdasarkan penggunaan
teknologi, jumlah tenaga ahli serta
alokasi anggaran untuk riset dan
pengembangan.
Data Badan Pusat Statistik
menyatakan produk industri teknologi
rendah merupakan 67% dari ekspor
industri manufaktur Indonesia,
mencapai US$52.727,81 juta. Adapun
industri teknologi tinggi hanya
menyumbangkan US$9.029,67 juta
atau sekitar 12% dari ekspor industri
manufaktur pada 2010.
Bruce Alberts, Editor-in-Chief of
Science Magazine, menilai Indonesia
memiliki potensi besar bidang ilmu

dan teknologi serta bisa menggunakan
inovasi sebagai penggerak
perekonomian negara.
Namun, anggaran untuk riset dan
pengembangan di Indonesia masih
terlalu rendah. “Investasi untuk ilmu
pengetahuan dan teknologi hanya 6%
dari PDB. Ini 20 kali lebih rendah
dari yang semestinya,” ujarnya ketika
bertemu dengan sejumlah anggota
KIN.
Berdasarkan The Global
Innovation Index 2011 yang dirilis
Insead, peringkat Indonesia yang
pernah bertengger di tingkat 49 pada
2009 melorot ke peringkat 72 pada
2010. Tahun lalu, peringkat inovasi
Indonesia melorot lagi ke peringkat 99.
Padahal, pertumbuhan industri
manufaktur tidak akan bisa
dipertahankan secara berkelanjutan
jika tidak ditopang oleh inovasiinovasi produk baru. Inovasi produk
sesuai perkembangan teknologi
menjadi tumpuan utama produsen,
termasuk di tiga sektor prioritas.
Menurut Hidayat, selain untuk
meminimalkan besarnya ekspor
komoditas pertanian mentah,
penguatan industri pengolahan
berbasis agro ini untuk mendatangkan
nilai tambah lebih besar di dalam
negeri.
Pembangunan industri hilir
komoditas pertanian produk
jadi bernilai tambah tinggi harus
direalisasikan, termasuk menarik
investasi di sektor agroindustri.
“Pengembangan industri hilir di
sektor agro menjadi prioritas karena
berdaya saing tinggi dan bahan
bakunya dari lokal,” kata Menteri
Hidayat saat menjadi pembicara kunci
dalam seminar strategi percepatan
dan perluasan agroindustri di Jakarta,
Kamis (22/12).
Di sektor industri berbasis
teknologi komunikasi dan
informatika, pemerintah menargetkan
pengembangan manufaktur penunjang
dengan indikator pada tahun 2014,
a.l. persentase alat dan perangkat
telekomunikasi yang memenuhi
Tingkat Kandungan Dalam Negeri
(TKDN) mencapai 30 persen.
Selain itu, persentase jumlah

penyelenggara telekomunikasi yang
memenuhi ketentuan TKDN untuk
belanja modal dan belanja operasional
mencapai 40 persen, dan persentase
TKDN set top box TV digital
sekurang-kurangnya mencapai 30
persen.
Program penelitian dan
pengembangan sumber daya manusia
komunikasi dan informatika diarahkan
untuk peningkatan karya-karya
riset dalam bidang komunikasi dan
informatika, peningkatan pemanfaatan
karya riset oleh masyarakat dan
industri, peningkatan hasil karya riset
yang mengakomodasi kebutuhan
konsumen.
Selanjutnya, peningkatan karya
riset menjadi acuan penyusunan
kebijakan publik bidang komunikasi
dan informatika, berkembangnya
TIK nasional berbasis riset TIK,
dan meningkatnya kualitas dan
kuantitas jumlah SDM komunikasi
dan informatika yang profesional
sesuai kompetensi dan profesi bidang
komunikasi dan informatika.
Hal ini penting dalam rangka
meningkatkan peran bidang
komunikasi dan informatika dalam
perekonomian nasional yang dapat
dilihat dari kontribusi bidang ini
terhadap PDB nasional. Makin
panjangnya rantai pasok dalam negeri
akan dapat membuat kontribusi
terhadap PDB menjadi semakin
tinggi.
“Kami berharap industri di
bidang ICT dapat dikuasai oleh
bangsa ini, sehingga tidak banyak
menyedot devisa, tetapi justru
meningkatkan multiplier ekonomi,”
kata Ketua Umum Asosiasi Penyedia
Menara Telekomunikasi (Aspimtel)
Sakti Wahyu Trenggono, Selasa
(26/10/2010).
Sementara itu di sektor industri
transportasi, pemerintah telah
membagi empat klaster, yaitu Klaster
Industri Kendaraan Bermotor, Klaster
Industri Perkapalan, Klaster Industri
Kedirgantaraan, dan Klaster Industri
Perkeretaapian.
Saat ini, pemerintah telah
membuat peta jalan pengembangan
industri ini hingga 2014. mi
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Komitmen Produksi Lokal
Untuk Converter Kit

Pemerintah bersikukuh menerapkan pembatasan
BBM per 1 April. Ini diyakini akan menekan konsumsi
BBM bersubsidi sehingga anggaran triliun rupiah bisa
dihemat. BBG yang lebih murah dikampanyekan sebagai
pilihan bagi masyarakat yang tak mampu membeli
pertamax dan sejenisnya.

B

erbagai persiapan dilakukan
untuk memuluskan program
pengalihan bahan bakar
minyak (BBM) ke bahan
bakar gas (BBG).
Dari aspek ketersediaan
infrastruktur, terutama jenis liquid
gas for vehicle, dinyatakan telah siap
dengan memanfaatkan keberadaan
SPBU. Demikian juga pasokan gas,
yang ketersediannya tidak ada masalah.
Sementara itu, Kementerian
Perindustrian terus memastikan
kesiapan produksi converter kit dan
tabung gas di dalam negeri, mulai dari
penjajakan teknologi ke Korsel dan
26
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Italia, penyusunan standard teknis,
hingga upaya fasilitasi pembiayaan
produksi.
“Converter kit [alat konversi] ini
prinsipnya akan diproduksi nasional.
Kekurangannya diimpor. Karena itu
musti bergerak cepat sekarang,” ujar
M. S. Hidayat di Cilegon, Banten,
Rabu 18 Januari 2012.
Terhadap upaya produksi nasional
ini, pemerintah telah menunjuk
beberapa badan usaha milik negara
(BUMN), di antaranya PT Pindad
dan PT Dirgantara Indonesia untuk
memproduksi alat konversi gas.
“Ada swasta yang sudah

mempunyai sertifikat ISO, mau kita
undang untuk bicara,” tambah dia.
Untuk spesifikasi alat konversi,
Kementerian Perindustrian akan
membuatnya. Akan tetapi, ia
menyebutkan, pembuatan Standar
Nasional Indonesia (SNI) alat
konversi akan butuh waktu. “Saya akan
mengeluarkan Kepmen (Keputusan
Menteri) untuk technical standard yang
akan berlaku,” sebut Hidayat.
Hidayat menyebutkan setiap bulan
pemerintah akan mengusahakan alat
konversi tersedia 3.000—4.000 unit.
Namun, jika kebijakan pengalihan
BBM bersubsidi ke bahan bakar
gas jadi dilakukan, maka butuh alat
konversi hingga 250.000 unit.
Untuk memastikan standar
teknologi, Menteri Perindustrian MS
Hidayat bersama beberapa pimpinan
BUMN langsung menjajaki teknologi
konverter kit ke Italia dan Korea
Selatan yang dikenal sebagai negeri
industri.
Tentu saja, penjajakan diarahkan
pada kerja sama teknologi, karena
Indonesia termasuk negara yang
akan memproduksi converter kit dan
tabungnya sendiri .
Italia telah disebut-sebut sebagai
produsen converter kit terbesar di
dunia. Produksinya telah diekspor ke
60 negara. Adapun, Korea Selatan
memproduksi converter kit dengan
seluruh komponennya dan telah
dipasang di sekitar 34.000 kendaraan
umum di Negeri Gingseng itu.
“Saya baru mau menginventarisir
dari perusahaan nasional bisa berapa.
Nanti sisanya baru kita impor,” kata
Hidayat. Sejauh ini, pemerintah
belum menentukan harga perangkat
pengonversi yang akan diproduksi itu.
Namun, dari data sejumlah sumber,
harga alat konversi impor ditaksir bisa
mencapai Rp 14 juta. Sementara itu
harga alat konversi buatan Universitas
Gajah Mada bisa lebih murah, yakni
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Rp8 juta—Rp10 juta per unit.
Harga yang lebih murah juga
diperkirakan oleh Peneliti dari
Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan
Mekatonik LIPI, Agus Hartanto.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) sempat memamerkan mobil
yang sudah dipasangi konverter kit
murah.
“Sekitar Rp9 juta, tergantung
dari bahan, karena lebih banyak
komponennya impor,” katanya. Rabu,
25 Januari 2012.
LIPI sudah melakukan penelitian
terkait dengan perekayasaan dan
pengujian konverter kit beserta sistem
kontrol dan monitoring kinerja
sejak 1988. Namun, penelitian itu
terhenti sementara hingga akhirnya
dimulai kembali ketika pemerintah
memutuskan untuk menggelar
konversi BBM ke gas.
Direktur Teknologi dan
Pengembangan PT DI Andi
Alisjahbana menyatakan siap
memproduksi 68.000 converter kit
untuk pemakaian BBG di mobil
pribadi. “Kami baru menyiapkan
500 unit yang bakal dites ke manamana,” ujar Andi usai rapat koordinasi
Kemenko Kesejahteraan Rakyat,
Jakarta, Rabu (25/1/2012).
Untuk produksi massal, PT DI
akan membuat 68.000 converter kit
dalam 6 bulan. Andi mengaku sedang
mengupayakan agar harga converter kit
ini tidak melebihi harga produk impor.
“Kita mesti di bawah Rp 12 juta
karena yang dari China dan Korea juga
segitu harga, sekitar Rp 8 juta-Rp12
juta, jadi kita di range itu,” ujarnya.
Andi menyatakan converter kit yang
dibuat PT DI untuk mesin 4 silinder
dan 6 silinder. Bahannya campuran
antara lokal dan impor. Namun, pada
tahun depan diupayakan agar 100
persen konten lokal, termasuk dengan
menggandeng BUMN lain seperti PT
Inti.
Andi menegaskan PT DI masihlah
merupakan perusahaan BUMN
yang bergerak di produksi pesawat.
Pembuatan converter kit ini, lanjutnya,
hanya merupakan bentuk sumbangan
perusahaan plat merah tersebut dalam
rangka menyukseskan kebijakan

pemerintah.
“Kita masih fokus di pesawat
terbang, tapi ini sumbangan kita,
teknologi bisa masuk ke masyarakat
dengan aman. Kita tidak akan
melanggar kodrat kita,” tutupnya
dengan canda.
Menteri Keuangan Agus
Martowardojo mengatakan
pemerintah mempertimbangkan
pemberian insentif bagi pengusaha
SPBU yang menyiapkan infrastruktur
untuk mendukung konversi BBM ke
BBG.
Menurutnya, pemerintah sudah
mengalokasikan dana Rp 900
miliar untuk mendukung program
pembatasan BBM bersubsidi. Bahkan,
jika anggaran itu masih kurang,
anggaran akan ditambah. “Silakan
investasi oleh (pemilik SPBU) masingmasing, nanti pemerintah membantu
dengan bunganya. Ada sebagian bunga
yang ditanggung pemerintah.”
Menteri Koordinator bidang
Perekonomian Hatta Rajasa
mengatakan pemerintah telah
mengimbau perbankan untuk
mempermudah pemberian kredit
untuk pembelian konverter atau
dispenser pertamax oleh SPBU untuk
menyukseskan pembatasan BBM
bersubsidi.

“Program pinjaman, dan
sebagainya itu harus disukseskan,
baik yang akan digunakan untuk
kepentingan konverter maupun untuk
SPBU yang akan mengembangkan
dispenser pertamax,” ujarnya. Selasa,
10 Januari 2012.
Pemerintah berkomitmen
memperbanyak penyaluran BBG
dan compressed natural gas (CNG).
Selain itu, pemerintah akan segera
melakukan sosialisasi mengenai
program pembatasan BBM bersubsidi
ini kepada masyarakat.
Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik
mengatakan para menteri yang
terkait dengan bidang energi diminta
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
agar mempersiapkan pembatasan
BBM pada 1 April 2012 secara teliti.
Ketelitian dibutuhkan karena
Indonesia memiliki pengalaman pada
saat mengonversi minyak tanah ke gas
sempat kacau.
Beberapa hal yang sudah
diputuskan, misalnya sepeda motor
tetap dapat subsisidi, kendaran umum
dapat BBM bersubsidi. Kendaraan
pelat hitam yang harus hati-hati.
“Kami mengaturnya agar subsidi yang
diberikan negara hanya kepada yang
berhak mendapat subsidi,” katanya. mi
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Membentengi Daya Saing
Industri dengan Kompetensi

Dalam percaturan
global seperti saat ini,
setiap bangsa berlomba
untuk memperkuat
diri agar tetap eksis
dalam gelombang
liberalisasi. Salah satu
faktor terpenting dalam
menghadapinya adalah
kuatnya kompetensi
sumber daya manusia.
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K

ompetensi merupakan
kualitas sumber daya
manusia yang terbentuk
dengan menyatukan tiga
hal, yaitu pengetahuan, keterampilan,
dan sikap kerja. Bagi dunia industri,
kompetensi ini merupakan kunci daya
saing, mengingat sumber daya manusia
adalah faktor produksi.
Untuk meningkatkan awareness
masyarakat industri terhadap
kompetensi ini, Kementerian
Perindustrian menggandeng Badan
Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
untuk melaksanakan percepatan
sertifikasi profesi di sektor industri.
Bertempat di Kementerian

Perindustrian, akad kesepahaman
antara keduanya ditandatangani oleh
Sekretaris Jenderal Kementerian
Perindustrian Ansari Bukhari, dan
Ketua BNSP Adjat Daradjat pada
tanggal 30 Januari 2012.
Dalam kesempatan itu pula,
sejumlah karyawan/ operator pabrik
semen anggota Asosiasi Semen
Indonesia (ASI), yang telah mengikuti
dan lulus uji kompetensi, memperoleh
sertifikat kompetensi.
Menurut Menteri Perindustrian
M. S. Hidayat mengatakan sistem
sertifikasi kompetensi dapat digunakan
sebagai sarana untuk menyaring tenaga
kerja asing yang masuk ke Indonesia
dan sekaligus dapat digunakan untuk
meningkatkan penghargaan industri
pada tenaga kerja dengan kualifikasi
kompetensi tertentu.
Di samping itu, sistem sertifikasi
kompetensi dapat digunakan sebagai
acuan dalam kebijakan pengembangan
kompetensi tenaga kerja, dan sebagai
pertimbangan dalam penyusunan
rencana strategis pengembangan
industri di Indonesia.
“Kementerian Perindustrian
senantiasa mendorong berbagai upaya
dalam mengembangkan model dan
proses sertifikasi kompetensi,” kata
Menperin.
Lembaga pendidikan dan pelatihan
terus didorong untuk menggunakan
standar kompetensi sebagai acuan
dalam menyusun kurikulum berbasis
kompetensi, dengan masukanmasukan dari industri, untuk
menjamin link and macth antara
dunia pendidikan dan dunia industri,
sehingga proses pengembangan
kompetensi kerja nasional dapat
optimal pemanfaatannya di industri.
Dalam merealisasi hal ini, seluruh
unit pendidikan di lingkungan
Kementerian Perindustrian telah
mempersiapkan pembentukan
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Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
Pihak Pertama dan Tempat Uji
Kompetensi (TUK).
Dengan demikian, lulusan dari
seluruh unit pendidikan di lingkungan
Kementerian Perindustrian, di
samping memperoleh ijasah, juga
memperoleh sertifikat kompetensi
sesuai dengan keahlian masing-masin.
“Pengembangan program sertifikasi
kompetensi ini merupakan strategi
dalam meningkatkan daya saing
bangsa (national competitiveness),”
ujar Hidayat. Dengan begitu, pelaku
industri bisa aktif mengembangkan
kompetensi karyawannya, terutama
untuk menghadapi era teknologi.
Kebijakan pengembangan
kompetensi tenaga kerja ini mesti
menjadi pertimbangan menyusun
rencana strategis pengembangan
industri nasional. Selain dibutuhkan di
dalam negeri, standar kompetensi juga
dibutuhkan industri global.
Untuk itu, Kementerian
Perindustrian sedang menyusun
aturan dan standar kompetensi sumber
daya manusia bagi industri tersebut.
“Penyusunan standar mengacu pada
standar dalam negeri maupun luar
negeri, sehingga sertifikasi kompetensi
setara dengan kompetensi di negara
lain.”
Hidayat berharap setelah
penandatanganan MoU, kerja sama
bisa dilanjutkan dengan pembuatan
Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) dan pembentukan
LSP di masing-masing sektor industri.
Standar Kompetensi adalah
pernyataan yang menguraikan
keterampilan dan pengetahuan
yang harus dilakukan saat bekerja
serta penerapannya, sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan oleh
tempat kerja (industri).
SKKNI yang menggambarkan
penggambarkan pengetahuan,
keterampilan maupun sikap yang
disyaratkan dalam pekerjaan di
industri itu dibuat oleh industri dan
merupakan pedoman dasar pelatihan,
untuk menentukan kualifikasi
maupun penilaian, serta pedoman bagi
pelatih maupun evaluator terhadap
penyelenggaraan dan penilaian

Mekanisme Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja
BNSP
Lisensi

LSP
Perusahaan
Lembaga Diklat

Verifikasi
Peserta Uji

Masyarakat

pelatihan.
Adapun LSP adalah lembaga
yang memperoleh pelimpahan
tugas dari BNSP untuk melakukan
sertifikasi kompetensi. Untuk
mendapatkan lisensi dari BNSP, LSP
harus memenuhi persyaratan yang
ditetapkan oleh BNSP, yang mengacu
pada standar internasional tentang
lembaga sertifikasi untuk individu
(ISO/IEC 17024).
Syarat mendapatkan lisensi itu,
mencakup LSP dibentuk oleh asosiasi
industri/pengguna, memiliki badan
hukum, memiliki sarana kerja, dan
memiliki perangkat kegiatan seperti
Standar Kompetensi/Materi Uji
Kompetensi, Pedoman Pelaksanaan uji
kompetensi, Asesor Kompetensi, dan
Tempat Uji Kompetensi (TUK) .
Ada tiga kategori LSP. LSP Pihak
Pertama (First Party) yang dibentuk
oleh organisasi/perusahaan untuk
kepentingan sendiri. LSP Pihak Kedua
(Second Party) yang dibentuk atas
kepentingan dua pihak (hubungan
pemasokan/sub kontrak), dan LSP
Pihak Ketiga (Third Party) yang
dibentuk oleh asosiasi pengguna/
industri untuk kepentingan bersama
(secara nasional).
Berdasarkan data BNSP, sampai
dengan Juni 2010, LSP yang telah
dilisensi oleh BNSP berjumlah 60 unit,
yakni sektor kominfo (1), pariwisata
(12), industri (9), perbankan/
keuangan (7), migas dan enerrgi (5),
perhubungan (3), kelautan/ perikanan

Pengujian untuk
bidang yang
belum punya LSP

Tempat Uji
Kompetensi
(TUK)
Lulus Uji

Tenaga Kerja
Kompeten

Dunia Usaha/
Industri

(1), kehutanan (1), dan jasa (11).
Dari keseluruhan LSP tersebut
terdiri dari LSP Pihak Ketiga (53), dan
LSP Pihak Pertama (7).
Menurut Adjat Darajat, hingga
tahun 2014 mendatang kurang lebih
sebanyak lima juta sumber daya
manusia (SDM) di berbagai bidang
akan tersertifikasi untuk menghadapi
tantangan dalam dunia usaha baik dari
dalam negeri maupun luar negeri
Adjat mengatakan pengembangan
SDM sendiri sangat penting bagi
dunia usaha untuk bisa bersaing
dengan negara lain, terlebih dengan
semakin terbukanya kerja sama dalam
ASEAN mulai 2015.
Setidaknya ada 12 sektor prioritas
integrasi dalam Komunitas Ekonomi
Asean. Di sektor perdagaangan
jasa mencakup layanan kesehatan,
pariwisata, jasa logistik, e-Asean, dan
transportasi udara.
Adapun di sektor perdagangan
barang mencakup produk berbasis
pertanian (agro-based products),
elektronik, perikanan, poduk berbasis
karet, tekstil dan produk tekstil,
otomotif, dan produk berbasis kayu.
“Maka dari itu, keunggulan dan
kompetensi yang memadai dari SDM
Indonesia merupakan syarat utama
yang harus dipenuhi,” terang Adjat.
Perusahaan yang ada di Indonesia,
imbuh Adjat, sebaiknya dijalankan
oleh SDM yang kompeten dan
memadai berdasarkan bidang keahlian
masing-masing. mi
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Inkubator Industriwan
dari Surakarta
Pada tahun ini pula pembangunan
Solo Tehcno Park dimulai.
Di tahun pertama tahap visi
kedua 2020, ATMI mempertegas
komitmennya untuk memberikan
sumbangan nyata kepada bangsa
Indonesia dengan bekerjasama
strategis dengan Kementerian
Perindustrian, Kemenakertrans,
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Pertanian dan
Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal. Di tahun 2011 pula,
ATMI resmi berganti nama menjadi
Politeknik ATMI Surakarta.

Sistem PBET

ATMI Surakarta adalah institusi tinggi yang sejak
awal berkonsentrasi pada pendidikan vokasi. Sistem
production based education and training (PBET) telah
menjadikan politeknik ini tak sekadar sekolah, tetapi
juga inkubator bagi calon industriwan andal.

D

imulai dengan pengesahan
badan hukum ATMI
pada 1964, politeknik ini
telah mencatat banyak
pencapaian, yang secara garis besar
dikelompokkan dalam tiga tahap, yakni
tahap pendirian (1964-1975), tahap
pengembangan (1976-1994), tahap visi
pertama 2020 (2000-2010), dan tahap
visi kedua 2020 (2011-2020).
Di tahap pengembangan, ATMI
mengirim instrukturnya belajar di
Jerman dan Swiss untuk pertama
kali pada 1976, merintis pendidikan
pendidikan spesialisasi tool and
mold making, dan membangun local
area network (LAN) pada pada
1979. Setelah menaikkan kapasitas
mahasiswanya menjadi 108 orang,
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ATMI membentuk unit plastic
injection, dan CAD/CAM training
center, pada 1994.
Di tahap visi pertama 2020,
ATMI menerima sertifikat ISO
9001:2000 dari Badan Sertifikasi TÜV
Rheinland Jerman sebagai pengakuan
atas keberhasilan penerapan sistem
manajemen mutu menurut standar
internasional di bidang produksi dan
pendidikan.
ATMI juga memulai era teknologi
fine-stamping pada 2003, dan
mengembangkan PT ATMI-IGI
Center sebagai unit bisnis strategis
pertamanya. Setelah mengajukan
konsep pengembangan Solo Techno
Park pada 2006, ATMI memasuki
babak baru sebagai machine tool builder.

Politeknik ATMI Surakarta
menggunakan sistem pendidikan yang
dinamakan dengan PBET. PBET
adalah kependekan dari. Mahasiswa
dididik dengan berbasis pada kegiatan
produksi sehingga mahasiswa dapat
benar-benar mengenal, mengalami
dan memahami dunia kerja khususnya
dunia Industri. Dan mahasiswa yang
seperti itulah yang diminati dan
dibutuhkan para pelaku Industri.
Setidaknya ada lima target
kompetensi yang harus dimiliki
mahasiswa melalui sistem pendidikan
PBET.
Pertama, mampu mengerjakan
proses manufaktur mekanik,
mempunyai pengetahuan proses
manufaktur di bidang mekanik,
peralatan perkakas presisi, membuat
rancangan komponen dan unit mesin,
secara manual, maupun dengan
bantuan CAD (computer-aided
design) dan CAM (computer-aided
manufacturing).
Kedua, memiliki keahlian
praktis dan teoretis di bidang teknik
manufaktur berpedoman pada mutu
(quality) ketepatan penyelesaian, serta
penyerahan (delivery).
Ketiga, memahami etika profesi

I n s e r t

dan makna kerjasama serta memahami
nilai-nilai keselamatan dan kesehatan
kerja.
Keempat, mengetahui prinsipprinsip kewirausahaan, siap beradaptasi
dengan kemajuan teknologi,
beriman, berbudi pekerti luhur,
berkepribadian mandiri mempunyai
rasa tanggungjawab.
Kelima, memiliki jiwa
kepemimpinan yang jujur, ketrampilan
berkomunikasi, dan bertanggung
jawab dengan berbasis pada produksi,
pendidikan di Politeknik ATMI
mampu memenuhi kebutuhan industri.
Para lulusan Polilteknik ATMI
yang nantinya bekerja di industri tidak
hanya dibekali dengan pengetahuanpengetahuan teoretis saja, tapi
lebih ke pengetahuan praktis. Hal
ini diaplikasikan pada pendidikan
Politeknik ATMI dengan 33% teori
dan 67% praktek. Proses praktik
dilakukan di bengkel/ workshop,
adapun proses teori dilakukan di ruang
kelas.
Pendidikan yang berbasis pada
produksi ini memberi nilai/ value lebih
karena produksi yang terjadi tidak
hanya menjadi support pengetahuan
untuk mahasiswa tetapi juga menjadi
support finansial untuk biaya
perkuliahan.
Kuliah praktik yang ada di
Politeknik ATMI tidak hanya
praktik di lab untuk prototype tapi
berupa praktik secara intensif dan
menghasilkan produk-produk yang
langsung berhubungan dengan dunia
industri. Dengan kata lain, barangbarang produksi yang dikerjakan
mahasiswa adalah barang-barang yang
dipesan oleh customer dan memiliki
nilai jual.
PBET juga diaplikasikan di tiap
tingkat pendidikan Politeknik ATMI.
Pada tingkat 1 ditekankan akan sense of
quality. Di tingkat 2 ditekankan sense of
efficiency. Dan di tingkat 3 ditekankan
sense of creativity and innovation.
PBET juga membuat Politeknik
ATMI melakukan evaluasi dan
inovasi setiap tahunnya sesuai dengan
perkembangan dunia industri sehingga
lulusannya tetap menjadi pilihan
pertama para pelaku industri dan

bahkan menjadi orang pertama di
dunia Industri.
“Sistem pendidikan kejuruan yang
baik di Polilteknik ATMI Surakarta
telah lama diakui oleh pemerintah,
dunia industri, maupuan masyarakat
luas,” kata Direktur Politeknik ATMI
Ir. Andreas Sugijopranoto SJ, S.S.,
M.Sc.
Menurutnya, Politeknik ATMI
Surakarta ATMI yang dikelola oleh
Serikat Jesus Provinsi Indonesia itu
telah menghasilkan banyak alumni
yang menduduki jabatan penting
dalam dunia industri dan yang
memiliki industri sendiri.

Inkubator I-Cell

Sementara itu, untuk
mengembangkan dan menguji potensi
mahasiswa serta usaha bisnis baru,
sejak tahun 2006 ATMI Surakarta
merintis I-CELL (Innovation Cell)
Business and Technology Incubator.
I-CELL diharapkan menghasilkan
ahli-ahli teknologi dan pengusahapengusaha baru. Dengan motto
Innovation for a Brighter Future,
generasi muda yang dipilih dari
seluruh Indonesia dilatih dalam tim
selama 4 bulan untuk bekerja dalam
proyek-proyek inovatif.

I-CELL mengadopsi prinsipprinsip manajemen inovasi dalam
program pelatihannya. Konsep yang
diusung dalam I-CELL adalah
menggabungkan berbagai perspektif
untuk menggarap ide-ide inovatif
yang dimunculkan dari permasalahan
industri.
Inovasi lebih mungkin terjadi
ketika orang dari berbagai latar
belakang disiplin ilmu dan bidang
keahlian yang berbeda bekerja sama
dan membagikan yang mereka miliki
untuk memecahkan suatu masalah.
I-CELL menyediakan lingkungan
dan jaringan kerja yang terpadu untuk
mengembangkan pendidikan dan
industri yang inovatif dan bermoral
tinggi. Tema utama yang akan digarap
dalam I-CELL terdiri dari tiga
kelompok, yakni energi terbarukan,
pengolahan makanan, dan pengolahan
limbah.
Beberapa proyek di I-CELL
saat ini telah memasuki fase set-up
industri antara lain PT AKA, PT
AKE, KUB Orsolindo, PT Samudra
Agar Indonesia, dan PT MauCoCo
Indonesia dengan pendampingan oleh
PT ATMI BizDEC selama 2 (dua)
tahun, dan setelah itu diharapkan bisa
untuk mandiri. mi
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Pemodal
AS
Berbondong-bondong ke Indonesia

Saat Benua Eropa dan sebagian Benua Amerika
diselimuti mendung kelesuan ekonomi, Asia makin
menarik menjadi tujuan investasi dunia. Di awal 2012,
pengusaha AS pun mulai mendatangi Indonesia.

J

umat, 20 Januari 2012, Jawa Timur
kedatangan sejumlah delegasi
pebisnis Amerika Serikat (AS),
untuk melakukan penjajakan
kerja sama bisnis dan program
pembangunan.
Kedatangan rombongan Negeri
Paman Sam itu diterima langsung
Wagub Jatim Saifullah Yusuf di Ruang
Binaloka Kantor Gubernur di Jalan
Pahlawan Surabaya.
Mereka yang hadir di antaranya
perwakilan dari General Motors,
Boeing, Monsanto, Innovation,
Webster University, Washington
University, University of Missouri,
Novous, dan World Trade Centre.
“Kami, dari 15 delegasi pebisnis
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yang berkunjung ke sebagian wilayah
di Indonesia untuk menjajaki kerja
sama. Selain Surabaya, kami juga
mendatangi Jakarta, Bogor, dan
Bandung,” kata Pimpinan Delegasi
dari Kit Bond Strategoes, Christoper
S. Kit Bond.
Selama di Surabaya, rombongan
delegasi melakukan serangkaian
pertemuan untuk mempelajari
kemungkinan kerja sama, termasuk
dengan pemerintah Surabaya, Gresik,
Lamongan, dan Sidoarjo. Intinya
untuk kerja sama pengembangan
dengan universitas lokal mencari
kemitraan internasional.
Untuk di Provinsi Jatim, Kit
Bond Strategies dan Konsulat

Jenderal AS Surabaya tertarik
meningkatkan kerja sama bisnis,
pendidikan dan sejumlah bidang
lain. Kit Bond Strategirs LLP adalah
sebuah pengembang bisnis dan
konsultasi untuk mempromosikan
pengembangan pasar internasional.
Terkait hal itu, Wakil Gubernur
Jatim Saifullah Yusuf senang dan
bangga menerima rombongan delegasi
pebisnis AS. Pihaknya berharap
hubungan kerja sama di segala bidang,
khususnya perekonomian.
“Penjajakan ini sebuah upaya kerja
sama dan wajib ditindaklanjuti. Kami
berani menjamin dan silakan bertanya
kepada para investor yang sudah
menanam modal di Jatim,” kata Gus
Ipul.
Pemprov Jatim berjanji
memberikan kemudahan aturan
kebijakan sesuai standar, termasuk
perizinan yang hanya diperlukan 17
hari bagi penanam modal asing dan
11 hari bagi penanam modal dalam
negeri.
Sementara itu, sejumlah
perusahaan komponen otomotif
Amerika Serikat berminat
menanamkan modal hingga Rp1,26
triliun mulai 2012, sekaligus
diharapkan turut memajukan industri
komponen otomotif nasional.
Direktur Jenderal Industri
Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
(IUBTT) Kementerian Perindustrian
Budi Darmadi mengungkapkan
sejumlah investor tengah melirik
Indonesia sebagai basis produksi di
bidang industri pendukung otomotif
masa depan mulai tahun ini.
Terkait dengan rencana pemerintah
yang akan memperkuat industri
komponen otomotif diharapkan dapat
mendorong peningkatan investasi
di industri perakitan kendaraan
bermotor yang pemanfaatan kapasitas
terpasangnya pada tahun lalu hampir

Ekonomi&Bisnis

penuh, atau telah mencapai 93,11%.
Pada 2011 industri perakitan mobil
berproduksi sebanyak 837.948 unit
dari total kapasitas terpasang 900.000
unit per tahun.
“Sampai sekarang ada 18 aplikasi
dari investor yang akan menanamkan
modalnya baik di sektor komponen
maupun di industri perakitan, yang
di antaranya berasal dari AS untuk
komponen dengan total investasi
Rp1,26 triliun,” katanya, Selasa 24
Januari 2012.
Investasi itu diperkirakan untuk
membangun industri berbasis
komponen cepat aus (fast moving)
seperti saringan (filters), ban dan
bagiannya (rubber parts), komponen
elektrik, kaca pengaman, AC,
kompresor dan evaporator, radiator,
baterai, hingga interior mobil.
Selain di sektor otomotif, beberapa
perusahaan raksasa asal Amerika
Serikat juga berencana menambah
investasi di Indonesia, tiga di antaranya
adalah Procter & Gamble (P&G),
Marvel, dan Mars.
P&G, produsen kosmetik dan
toilettries, akan mendirikan pabrik
perlengkapan bayi. Sedangkan Marvel,
perusahaan semikonduktor terbesar
ketiga di dunia, berniat mendirikan
pusat desain semikonduktor di
Indonesia.
Adapun Mars tertarik untuk
mengembangkan energi ramah
lingkungan dengan menggunakan
rumput laut. Rumput laut yang akan
digunakan rencananya didatangkan
dari Sulawesi. Saat ini, Mars sedang
melakukan penelitian di Phoenix
University.

Iklim cerah

Arus masuk investasi dari AS ini
tidak terlepas dari iklim investasi di
Indonesia yang cerah. Setidaknya, hal
ini disampaikan oleh Wakil Menteri
Perdagangan Amerika Serikat Michael
Camunez dalam pertemuan dengan
para pejabat Kementerian Koordinator
Perekonomian di Bali, 14 Desember
2011.
Hasil pertemuan itu diungkapkan
Deputi Menteri Koordinator
Perekonomian Rizal Lukman.

Menurutnya, Camunez juga
menyatakan keinginan untuk
memperluas investasi di Indonesia.
Rizal mengatakan kerja sama
bilateral Indonesia dan Amerika
membawa keuntungan bagi Indonesia
terutama untuk mengembangkan
industri hijau. Hal itu disebabkan oleh
Amerika sudah memiliki teknologi
ramah lingkungan dan bersedia
mengembangkannya di Indonesia.
Pemerintah Amerika juga
menekankan pentingnya insentif tax
holiday. Namun dalam pelaksanaannya
perlu dilakukan harmonisasi antara
pemerintah, pelaku usaha, serta
konsumen.
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Hatta Rajasa Indonesia
terus melakukan perbaikan iklim
investasi guna menarik minat investor
untuk berinvestasi.
Hatta berharap AS merealisasikan
janjinya untuk meningkatkan
investasinya di Indonesia, seperti yang
sebelumnya disampaikan Presiden
Amerika Serikat Barack Obama saat
berkunjung ke Indonesia.

“Yaitu menjadikan investasi dan
perdagangan Amerika nomor satu
terbesar di Indonesia,” katanya. Saat ini
Amerika merupakan salah satu negara
dengan investasi terbesar di Indonesia
bersama Singapura, Jepang, Belanda
dan Korea Selatan.
Berdasarkan data Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM), selama kurun 2000-2010,
total nilai investasi Amerika Serikat di
Indonesia adalah US$3,540 miliar.
Pada 2011, investasi Amerika
Serikat di Indonesia mencapai US$1,5
miliar dengan porsi 7,6% dari total
investasi dan meningkat dibanding
tahun sebelumnya yang mencapai
US$1 miliar.
Seperti dikatakan Menteri
Keuangan Agus Martowardojo,
Indonesia masuk dalam tujuh besar
negara paling diminati investor untuk
menanam modal mereka.
Artinya, Indonesia naik dua
peringkat dibandingkan sebelumnya.
Orang ingin berinvestasi di Indonesia.
Tugas kita terus memperbaiki diri dan
menunjukkan kepositifan. mi
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Tpt Berkibar

di Pasar Internasional

Asosiasi Pertekstilan Indonesia memperkirakan ekspor
pakaian dari Indonesia akan tetap positif walaupun ada
ancaman dari krisis global. Investasi di sektor ini pun
diproyeksikan mencapai Rp4 triliun tahun ini.

I

ndonesia tahun ini diyakini
termasuk dari lima negara yang
tidak mengalami penurunan
ekspor pakaian selain Vietnam,
Kamboja, Bangladesh dan juga India.
Setidaknya, menurut Ketua
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
Ade Sudrajat, kenaikan kinerja ekspor
pakaian Indoensia terjadi karena
pakaian dari Nusantara memiliki daya
saing lebih baik dari negara lainnya,
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serta agresifitas pengusaha melakukan
perluasan pasar.
Dengan berbagai keunggulan,
pakaian dari Indonesia tetap menjadi
pilihan bagi warga dari AS dan Eropa.
“Tahun ini tujuan pasar pakaian kami
masih tetap untuk negara itu, tetapi
tentu saja kami harus waspada dengan
krisis global,” kata Ade di Jakarta, 2
Januari 2012.
Hal senada juga disampaikan oleh

Ernovian G Ismy, Sekretaris Jenderal
API. Menurutnya, saat ini pasar ekspor
pakaian Indonesia belum banyak
terpengaruh krisis global.
Namun bisa jadi target
pertumbuhan ekspor tahun ini yang
semula mencapai 20%, realisasinya
akan tertekan menjadi hanya 10%
sampai 15% akibat dampak krisis
global.
Oleh karena itu, semua pihak
harus mewaspadai terjadinya potensi
pelambatan pertumbuhan ekspor
itu, terutama ke AS dan Eropa yang
dilanda krisis berkepanjangan.
API mengharapkan pemerintah
agar menghentikan kebijakan yang
menghambat kinerja ekspor, terutama
untuk pakaian. Selain itu, perlu ada
penerapan tarif pelabuhan lebih
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rendah dan mempermudah pasokan
energi ke pabrik.
“Pemerintah harus memberikan
dorongan, agar kinerja ekspor lebih
baik di masa yang akan datang,”
ujarnya.
Dalam hitungan dari Badan Pusat
Statistik (BPS), ekspor pakaian jadi
bulan November mencapai US$
296,9 juta, atau naik sebesar 5,47%
dibandingkan dengan bulan Oktober
2011 yang hanya mencapai US$ 281,5
juta.
Pemerintah optimistis ekspor
tekstil dan produk tekstil (TPT) tahun
ini bisa tetap tumbuh tinggi sampai
20 persen meski perekonomian di
beberapa negara tujuan ekspor penting
di Eropa serta Amerika Serikat (AS)
masih berbayang ketidakpastian.
“Seperti nilai ekspor tekstil
sebelumnya, kemungkinan tak
akan banyak terpengaruh kondisi
di Eropa. InsyaAllah, kenaikannya
bisa sama dengan tahun kemarin,
20%,” kata Menteri Perdagangan
Gita Wirjawan di sela kunjungan
kerja ke pabrik tekstil PT Sritex di
Sukoharjo.
Dia memperkirakan nilai ekspor
tekstil dan produk tekstil tahun ini
masih akan berkisar US$13 miliar –
US$14 miliar.
Pemerintah tahun ini akan fokus
melakukan diversifikasi pasar untuk
meningkatkan ekspor, termasuk ekspor
tekstil dan produk tekstil. Apalagi,
produk Indonesia juga memiliki daya
saing di pasar global.
Presiden Komisaris PT Sritex
H. Mohammad Lukminto pun
yakin tahun ini kegiatan ekspor
perusahaannya tak banyak terpengaruh
ketidakpastian kondisi ekonomi di
kawasan Eropa.
“Itu tidak mempengaruhi kami,
permintaan masih tinggi. Kami bahkan
siap merambah pasar-pasar yang lebih
luas termasuk China,” katanya.
Presiden Direktur PT Sritex Iwan
Setiawan Lukminto mengatakan selain
mempertahankan pasokan ke pasar
AS dan Eropa perusahaannya juga
berusaha memperluas pasar ke negaranegara yang perekonomiannya sedang
bertumbuh.

“Pasar seperti Argentina, Peru,
Brasil, dan Timur Tengah sangat
potensial,” kata pemimpin perusahaan
yang memiliki fasilitas produksi
terintegrasi itu, mulai dari rayon,
benang, polyester, kain, hingga pakaian
jadi.
Produk teksil atau kain lebih
mendominasi pasar ekspor, yakni 50%.
Sedangkan produk lain, yakni benang
dan gramen atau pakaian jadi berbagi
komposisi masing-masing 10% dan
40%.
Sejauh ini, PT Sritex dikenal
sebagai pemasok seragam tentara dari
27 negara di dunia, termasuk Inggris,
Jerman, Malaysia, AS, serta negaranegara di Timur Tengah dan Afrika.
Tren perluasan pasar ekspor produk
tekstil juga disampaikan Kepala Seksi
Perdagangan Luar Negeri Dinas
Perindustrian dan Perindagangan
(Disperindag) Solo, Endang K
Maharai.
Menurutnya, setahun terakhir
ekspor TPT yang terangkum
dalam surat keterangan asal (SKA)
menunjukkan adanya perluasan pasar.
Pasar terus tumbuh mulai mengarah
ke Amerika Latin, seperti Brazil,
Argentina, dan Mexico.
“Memang ekspor diarahkan agar
membuka pasar baru,” kata Endang.
Dari Kementerian Perdagangan juga
mendorong untuk tidak hanya fokus

pada pasar tradisional, Amerika Utara,
Eropa, dan China. Pasar Asia lain dan
negara-negara Amerika Latin adalah
pasar yang bagus.
Seiring dengan hal tersebut,
investasi di sektor tekstil dan produk
tekstil diproyeksikan meningkat pada
tahun ini.
Berdasarkan perhitungan Ade,
setidaknya ada potensi sebesar Rp3
triliun yang akan ditanamkan oleh para
pemain di sektor industri TPT, adapun
harga bahan baku kapas diperkirakan
stabil di US$1- US$1,2 per kg.
Direktur Jenderal Basis
Industri Manufaktur, Kementerian
Perindustian, Panggah Susanto
memperkirakan investasi pada mesin
dan peralatan industri TPT akan
mencapai Rp1,5 triliun.
Adapun potensi investasi di sektor
hilir industri ini bisa melampaui Rp2,5
triliun.
Perhitungannya, tahun ini
pemerintah menganggarkan dana
program restrukturisasi mesin industri
alas kaki dan TPT sebesar Rp172
miliar. Dari anggaran tersebut akan
dialokasikan untuk sektor TPT sekitar
Rp150 miliar.
“Artinya, ada investasi Rp1,5 triliun
untuk pembelian mesin oleh industri
TPT. Secara total, potensi investasi
TPT hilir bisa sekitar Rp2,5 triliun,”
kata Panggah. mi
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Galangan kapal

menggeliat

Industri galangan kapal
mulai menggeliat.
Setidaknya, order
pekerjaan pembuatan
kapal tahun ini tumbuh
25% menjadi Rp25 triliun.
Sementara itu, roadmap
yang ditargetkan segera
rampung akan memacu
laju industri.

O

perator industri galangan
nasional memperkirakan
nilai uang yang
berputar dari kegiatan
pembangunan kapal baru di Indonesia
tahun ini akan naik 25% dibandingkan
dengan realisasi tahun lalu Rp20
triliun.
Proyeksi itu sekurangnya ditopang
oleh rencana PT Pertamina dan
36
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BP Migas memberikan kontrak
jangka panjang kepada operator
penyedia kapal nasional, sehingga
memungkinkan terjadinya
peningkatan pemesanan kapal di
dalam negeri.
Menurut Ketua Umum Ikatan
Perusahaan Industri Kapal dan Lepas
Pantai Indonesia (I Perindo) Tjahyono
Roesdiyanto, PT Pertamina memesan

10 kapal tanker pada April 2012.
Sementara itu Ditjen Perhubungan
Laut Kemenhub juga akan memesan
sedikitnya 9 kapal.
“Belum instansi lainnya, termasuk
dari Ditjen Perhubungan Darat,
Kemenhub,” katanya di Jakarta, Senin,
23 Januari 2012. Tahun ini, instansi
pemerintahan yang memesan kapal ke
galangan nasional akan meningkat.
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Menurutnya, order pembangunan
kapal baru dari swasta akan meningkat
menyusul adanya kebijakan Badan
Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Migas Bumi (BP Migas) yang
mewajibkan operator kapal memesan
kapal di dalam negeri.
Order kapal untuk kegiatan usaha
hulu minyak dan gas bumi itu mulai
dilakukan sejak tahun lalu. “Beberapa
galangan kami sudah merampungkan
pembangunan kapal offshore,” kata
Tjahyono.
Amir Gunawan, Direktur Utama
PT Daya Radar Utama, mengakui
BP Migas sudah mewajibkan kepada
penyedia kapal offshore agar melakukan
pemesanan kapal di dalam negeri
sesuai dengan kemampuan galangan
nasional.
Dia menjelaskan sejauh ini ada
tiga galangan yang memperoleh
pesanan dari kontraktor kontrak kerja
kerja sama (KKKS) mitra BP Migas,
mencakup PT Caputra, PT Daya
Radar Utama, dan PT Adiguna.
“Jenis kapalnya crew boat,” katanya.
Dia menjelaskan kapal jenis crew
boat, tug boat, AHTS, AHT, working
barge, acomodation barge sudah siap
diproduksi di dalam negeri.
“Tidak ada kesulitan membangun
kapal-kapal jenis itu,” kata Amir yang
memimpin galangan kapal di Jl L. R.
E. Martadinata (Komplek Volker)
No.7 Tanjung Priok, Jakarta Utara,
Propinsi DKI Jakarta itu.
Galangan kapal adalah sebuah
tempat yang dirancang untuk
memperbaiki dan membuat kapal,
baik berupa yacht, armada militer,
cruise line, pesawat barang atau
penumpang.
Negara yang memiliki kemampuan
membangun industri pembuatan kapal
besar termasuk Korea Selatan, Jepang,
dan Republik Rakyat Cina. Industri
pembuatan kapal di Eropa lebih
terpecah dibanding dengan di Asia.
Di Eropa ada lebih banyak
perusahaan kecil, dibanding dengan
pembuat kapal di Asia yang lebih
sedikit namun skalanya besar. Di
AS kebanyakan pembuat kapal
dimiliki pribadi, dengan yang terbesar
adalah Northrop Grumman sebuah

kontraktor pertahanan multi-miliar
dolar.
Sebuah lokasi galangan kapal besar
akan berisi banyak crane, dok kering,
slipway, gudang bebas-debu, fasilitas
pengecatan dan tempat yang sangat
luas untuk fabrikasi kapal-kapal
tersebut.
Setelah tidak layak digunakan,
kapal tersebut akan melakukan
perjalanan terakhir ke galangan
penghancuran kapal, seringkali di
sebuah pantai di Asia Selatan.
Dahulu pemecahan kapal
dilaksanakan di dok kering di negara
maju, tetapi gaji tinggi dan peraturan
lingkungan telah mengakibatkan
pergerakan industri ini ke wilayah
yang sedang berkembang.

Peta jalan industri

Untuk memacu perkembangan
industri galangan kapal nasional,
Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perhubungan, Indonesian
National Shipowners’ Association
(INSA), dan Ikatan Industri Kapal
dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo)
telah mengamanatkan penyusunan
road map industri dalam pertemuan
September 2011.
Menurut Tjahyono, roadmap
tersebut sedang disusun bersama
dengan INSA, dan optimistis dapat
merampungkannya pada pertengahan
tahun ini.
“Tidak terlalu lama lagi, akan
dipublikasikan,” katanya dalam jumpa
pers di Jakarta, Kamis 19 Januari 2012.
Dia mengatakan penyusunan peta
jalan industri kapal memang tidak
mudah karena melibatkan sektor
lainnya, termasuk industri pendukung
seperti industri kabel, permesinan,
perlampuan, telekomunikasi dan
keuangan.
Sementara itu, industri komponen
kapal dinilai belum berkembang
untuk mendukung industri maritim.
Sedangkan lembaga keuangan masih
memandang sebelah mata sektor ini,
regulasi yang berpihak pada industri
ini juga diperlukan.
Sekretaris Jenderal Iperindo Julius
Tangketasik mengatakan finalisasi
roadmap sedang dilakukan. Peta jalan

industri galangan kapal itu diusulkan
agar ditetapkan dalam bentuk
keputusan menteri.
Sejauh ini, dia menjelaskan
dari roadmap itu tergambar bahwa
kemampuan galangan nasional untuk
membangun kapal baru hingga
mencapai 50.000 dead weight tonnage
(DWT).
Dalam roadmap itu akan disusun
jenis dan tipe kapal tertentu yang
harus dibangun di industri dalam
negeri sesuai dengan kapasitas
terpasang. Namun, ketentuan itu
diberlakukan secara bertahap.
Saat ini, jumlah perusahaan
galangan nasional mencapai 250
perusahaan dengan kapasitas untuk
membangun kapal baru sebanyak
750.000 DWT dan 10 juta DWT
untuk reparasi.
Galangan nasional sudah mampu
membangun kapal curah berkapasitas
50.000 DWT jenis handymax.
Industri ini pernah merampungkan
pembangunan kapal jenis ini yang
dipesan Jerman, Turki, Italia dan
Hong Kong.
Beberapa perusahaan galangan
kapal di Indonesia, di antaranya PT
Surya Prima Bahtera Heavy Industries
(Batam), Landing Craft, Oil Tanker,
Tug Boat, Barge of RATSON
Shipyard Indonesia (Kalimantan).
Selain itu PT PAL Indonesia
(Surabaya), PT Dok dan Perkapalan
Surabaya (Surabaya), PT Jasa Marina
Indah ( Jakarta), PT Inggom Shipyard
( Jakarta), PT Daya Radar Utama
( Jakarta), PT Dok Koja Bahari
( Jakarta), PT IKI (Makassar), dan PT
Sarana Bahtera Shipyard (Tegal).
Adapun nama-nama perusahaan
galangan kapal di luar negeri yang
cukup dikenal a.l. Devonport
Dockyard (Plymouth, Inggris),
Northrop Grumman Newport
News (Amerika Serikat), Mitsui
Engineering & Shipbuilding Co.,
Ltd. (Tamano, Jepang), Niigata
Shipbuilding & Repair, Inc. (Niigata,
Jepang), Sasebo Heavy Industries
Co., Ltd - (Sasebo, Jepang), Uwajima
Shipyard (Uwajima, Jepang), dan
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
(Korea Selatan). mi
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Megaproyek FeNI
di Timur Indonesia

Dalam pengembangan
industri yang memiliki
nilai tambah dan
bersifat hilir, proyek
FeNi Halmahera menjadi
salah satu fokus PT
Aneka Tambang. Awal
2011, mega proyek
tersebut sudah masuk
tahap kontruksi.

F

eronikel adalah paduan
besi dengan nikel dalam
bentuk partikel. Feronikel
ini diklasifikasikan ke
dalam dua kelas, yaitu feronikel
karbon tinggi dan feronikel karbon
rendah. Cara pengujiannya dilakukan
dengan menguji komposisi kimianya.
Konsumen utama feronikel adalah
38
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industri pelapis dan stainless steel.
Selain FeNi Halmahera, proyekproyek pengembangan perusahaan
berpelat merah ini a.l. Chemical Grade
Alumina (CGA) Tayan, Modernisasi
dan Optimasi-Pembangunan Coal
Fired Power Plant Pomalaa, dan
Proyek Nickel Pig Iron Mandiodo,
dan Smelter Grade Alumina (SGA)
Mempawah.
Untuk Proyek Feronikel
Halmahera Timur (FeNi Hatim),
basic design proyek pembuatan studi
kelayakan di berbagai aspek, seperti
aspek teknis, keuangan maupun
lingkungan, telah diselesaikan pada
2010.
Adapun proses pendanaan dan
awal konstruksi sudah dimulai pada
2011 melalui pembangunan fasilitas
pelabuhan. Pada saat yang bersamaan,
Antam melanjutkan eksplorasi untuk
meningkatkan klasifikasi sumber daya
mineral dan cadangan bijih nikel

untuk mendukung ketersediaan bijih
bagi proyek FeNi Halmahera.
Sementara itu, pembangunan
pelabuhan dan jetty FeNi Haltim
dipercayakan kepada PT Adhi Karya
Tbk. Nilai proyeknya Rp241,45 itu
sudah termasuk pajak pertambahan
nilai (PPN) 10 persen.
Proyek ini berlokasi di Halmahera
Timur, Maluku, dengan cakupan
kerja, yaitu Solid Jetty, LCT Jetty,
dan Liquid Jetty dengan waktu
pelaksanaan selama 300 hari kalender
atau sekitar satu tahun, kata Sekretaris
Perusahaan Adhi Karya Kurnadi
Gularso, Jumat, 13 Januari 2012.
Proyek FeNi Halmahera yang
diharapkan dapat dimulai pada
tahun 2014 itu diestimasikan akan
memproduksi 27.000 TNi dengan
nilai proyek US$1,6 miliar, termasuk
pembangkit listrik berkekuatan 275
megawatt yang akan dikembangkan
oleh PT Perusahaan Listrik Negara.
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Antam berencana membangun
pembangkit listrik tersebut dengan
skim Independent Power Producer
(Ipp) untuk menekan biaya proyek.
Dengan demikian nilai proyek
diestimasikan berkisar antara US$800US$900 juta tanpa pembangkit listrik.
Di awal 2011, Antam telah
menjalin sinergi dengan PLN meliputi
kerja sama suplai energi selama 30
tahun.
“Kami berencana mendanai
proyek-proyek tersebut dengan skim
proporsi utang terhadap ekuitas
sebesar 65:35, dengan pendanaan yang
inovatif melalui pinjaman perbankan
atau obligasi,” kata Direktur Utama
PT Aneka Tambang Tbk Ir. Alwin
Syah Loebis.
Antam juga berencana untuk
mengoperasikan proyek-proyek
ini melalui anak perusahaan untuk
meningkatkan stabilitas dan pada
akhirnya dapat melakukan penawaran
saham kepada publik di masa depan.
Dalam hal leverage, Antam akan
mempertahankan level maksimum
sebesar 2,0 kali.
Strategi pendanaan melalui
penerbitan obligasi Rp1,5 triliun
pun meraih sukses, terindikasi dari
hasil bookbuilding yang ditutup pada
tanggal 24 November 2011 mencatat
kelebihan permintaan.
“Tingkat permintaan yang tinggi
atas obligasi Antam menunjukan
keyakinan investor atas kekuatan
Antam,” kata Direktur Utama
Antam Alwin Syah Loebis, Senin, 5
Desember 2011.
Proyek Feronikel di Halmahera
Timur (FeNi Haltim) yang ditaksir
menelan investasi Rp14,4 triliun
ini merupakan salah satu proyek
Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) untuk Koridor
Ekonomi Papua dan Kepulauan
Maluku.
Melalui salah satu terbesar di
wilayah timur Indonesia ini, Antam
menegaskan pergerakannya ke arah
industri hilir yang memiliki nilai
tambah.
Proyek FeNi Haltim merupakan
proyek strategis untuk terus

bertumbuh menjadi korporasi global
berbasis pertambangan dengan
pertumbuhan sehat dan standar kelas
dunia.
Proyek FeNi Haltim nantinya akan
memiliki kapasitas produksi 27.000
ton nikel dalam feronikel dengan
commissioning operation diharapkan
telah dimulai pada akhir 2014.
Proyek FeNi Haltim akan
dikembangkan oleh anak perusahaan
(entitas anak) Antam, yaitu PT Feni
Haltim (FHT) yang seluruh sahamnya
secara langsung maupun tidak
langsung dimiliki oleh Antam.
Untuk membantu pendanaan
proyek FeNi Haltim dan proyek
pertumbuhan lainnya, Antam telah
menunjuk konsorsium financial
arranger, yang terdiri atas PT Bank
Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat
Indonesia Tbk, PT Mandiri
Sekuritas, Goldman Sachs, Deutsche
Bank, Sumitomo Mitsui Banking
Corporation Ltd, dan Standard
Chartered Bank.
Konsorsium tersebut akan
mendukung proyek FeNi Haltim
dalam mendapatkan pendanaan
dengan skim yang optimal untuk
jumlah sampai dengan US$1 miliar.
Dari konsorsium Bank Mandiri
dengan PT Bank Rakyat Indonesia
Tbk, Standard Chartered Bank,
dan Sumitomo Mitsui Banking
Corporation, Antam mendapatkan
pinjaman sindikasi senilai US$650 juta
setara Rp5,85 triliun (kurs Rp9.000

per dolar AS).
Dana itu rencananya akan
disalurkan untuk membangun pabrik
pengolahan feronikel (FeNi) IV
berkapasitas 27 ribu ton per tahun di
Halmahera Timur, Maluku Utara.
“Pertambangan merupakan salah
satu sektor yang menjadi kontributor
terbesar pada pertumbuhan ekonomi
nasional,” kata Wakil Direktur Utama
Bank Mandiri Riswinandi, Selasa, 31
Januari 2012.
Selain kontribusi melalui
konsorsium berupa kredit investasi dan
fasilitas standby buyer, dukungan Bank
Mandiri juga diwujudkan melalui
pemberian fasilitas bilateral non cash
loan (NCL), Treasury Line, dan Bill
Purchasing Line untuk membiayai
operasional perusahaan.
Keputusan Bank Mandiri
mengucurkan pinjaman tersebut
didasarkan pada pembangunan
industri manufaktur nasional
yang terus bertumbuh. Selain itu,
bank pelat merah ini juga menilai,
kebutuhan nikel di pasar domestik
dan internasional menunjukkan
peningkatan.
Tahun ini, produksi feronikel
Antam ditargetkan 18.000 TNi dan
penjualan 19.500 Tni. Meski akan
melakukan overhaul pabrik FeNi II
selama tiga bulan di tahun 2012,
dampaknya diperkirakan relatif
minimal terhadap kinerja perseroan
dan target produksi maupun penjualan
diyakini tercapai. mi
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Pupuk Kujang

Bangun Pabrik Senilai
Rp3 Triliun

Keberadaan industri pupuk sangat strategis sebagai
penopang perekonomian negeri yang berbasis pertanian
seperti Indonesia. Revitalisasi pabrik pun menjadi
tuntutan, terlebih sebagian di antaranya masuk kategori
umur tua.

D

i antara beberapa pabrik
pupuk nasional, PT Pupuk
Kujang adalah salah satu
perusahaan pabrikan yang
tengah menyiapkan revitalisasi fasilitas
produksinya dengan membangun
pabrik baru 1C pada 2017.
Tak tanggung–tanggung, pabrik
yang akan menggantikan keberadaan
fasilitas produksi 1A tersebut
diproyeksikan menelan biaya US$800
juta atau setara dengan Rp7,2 triliun.
“Kami mengharapkan 70%
kebutuhan dana dipenuhi oleh
perbankan dan sisanya dari dana
internal,” ujar Achmad Tossin
Sutawikara, Direktur Utama Pupuk
Kujang.
Dia menjelaskan pembangunan
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pabrik baru tersebut temasuk bagian
dari revitalisasi pabrik yang sudah
terlalu tua, seperti pabrik 1A yang
berumur lebih dari 30 tahun. “Pabrik
1A itu masih berproduksi bagus,
namun sayang dia boros dalam
konsumsi gas.”
Dia menjelaskan pabrik 1A
membutuhkan 33—34 mmbtu
gas untuk memproduksi 1 ton urea.
Adapun pada pabrik 1C yang akan
dibangun, bisa lebih hemat dengan
konsumsi 25 MMBTU gas untuk 1
ton urea.
Pabrik baru tersebut memiliki
kapasitas produksi yang sama dengan
pabrik lama yakni 570.000 ton urea
per tahun.
Perlu diketahui, saat ini, anak

perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja
Holding tersebut memiliki dua
pabrik, yakni 1A dan IB dengan total
kapasitas produksi 1.140 juta ton.
Pupuk Kujang didirikan pada
tanggal 9 Juni 1975 dengan dana
US$260 juta, dengan perincian
pinjaman dari Pemerintah Iran
sebesar US$200 juta, serta Penyertaan
Modal Pemerintah (PMP) Indonesia
sebesar US$ 60 juta. Pinjaman dari
Pemerintah Iran itu telah dilunasi pada
tahun 1989.
Pembangunan pabrik Pupuk
Kujang pertama yang kemudian
diberi nama Pabrik Kujang 1A
dengan kapasitas produksi 570.000
ton per tahun urea dan 330.000 ton
per tahun amoniak pembangunannya
dilaksanakan oleh kontraktor utama
Kellogg Overseas Corporation (USA)
dan Toyo Engineering Corporation
( Japan).
Pembangunan Pabrik Kujang
1A ini berhasil dibangun selama 36
bulan dan diresmikan oleh Presiden
Republik Indonesia Soeharto pada
tanggal 12 Desember 1978.
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Sejalan dengan usia pabrik yang
semakin tua, beberapa langkah telah
dilakukan untuk mengatasi masalah
beban biaya pemeliharaan yang
semakin tinggi dan down time yang
semakin meningkat pula, termasuk
penggantian reaktor urea pada 2001
dan pembangunan Pabrik Kujang 1B.
Pembangunan Pabrik Kujang 1B
ditempuh dalam waktu 36 bulan,
dimulai tanggal 1 Oktober 2003.
Pabrik dengan kapasitas produksi urea
570.000 ton per tahun dan amonia
330.000 ton per tahun ini resmikan
oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada 3 April 2006.
Meski pabrik 1B telah beroperasi,
aktivitas pabrik 1A tidak berhenti.
Terlebih lagi, PT Pertamina Hulu
Energi Offshore North West Java
(PHE ONWJ) telah menandatangani
Addendum PJBG kepada PT Kujang
pada Kamis, 17 Novemver 2011.
Intinya, dengan Addendum PJBG
ini, hingga tahun 2015 Pabrik Kujang
1A akan memperoleh pasokan gas
sebesar 57 BBTUD dan pada 2016
sebesar 44 BBTUD.
“Dengan addendum tambahan ini,
pabrik Kujang 1A dipastikan dapat
beroperasi sampai paling tidak tahun
2015-2016,” kata Achmad Tossin.
Sebagai informasi, pada tanggal 24
Juli 2006 PT Pupuk Kujang dan PT
PHE ONWJ telah menandatangani

Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG)
untuk pasokan gas Pabrik Kujang 1A
periode tahun 2007-2016 sebanyak
57 BBTUD, akan tetapi pada tahun
2012-2016 pasokan gas dari PHE
ONWJ mengalami penurunan.
Padahal, untuk berproduksi
dengan rate 100%, pabrik Kujang 1A
membutuhkan gas sebesar 57 BBTUD
sehingga PT Pupuk Kujang harus
mencari tambahan gas untuk periode
tahun 2012-2016.
Gas merupakan salah satu bahan
baku utama pupuk, selain air dan
udara. Ketiga bahan baku tersebut
diolah sehingga menghasilkan amonia
dan akhirnya menjadi urea.
Berkat dukungan pemasok bahan
baku, pada pergantian tahun 2011,
Pupuk Kujang berhasil melebihi target
produksi pupuk urea sebesar 1,05 juta
ton atau 112,38 % dari target, produksi
amoniak mencapai 658.843,56 ton
atau 105,05 % dari target, produksi
NPK 117.371,05 ton atau 146,71
% dari target, serta produksi pupuk
organik sebesar 12.130,43 ton.
Bahkan, jika dilihat dari hasil
produksi urea pabrik Kujang 1B
tahun ini, produksi perusahaan yang
diberi tanggungjawab distribusi
di Jawa bagian barat ini berhasil
mencapai kapasitas terpasang pabrik.
Artinya, potensi pabrik Kujang 1B
telah mampu dimanfaatkan secara

maksimal.

Dukungan bank

Asmawi Syam, Direktur
Kelembagaan dan BUMN PT Bank
Rakyat Indonesia Tbk, mengatakan
perseroan siap membiayai Pupuk
Kujang dalam pembangunan pabrik
1C.
“Kami siap mengikuti contest dari
pinjaman tersebut,” katanya. Maklum,
BRI sebelumnya juga sudah terlibat
dalam membiayai pabrikan berpelat
merah ini.
BRI bersama – sama dengan PT
Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank
Mandiri Tbk, dan PT Bank Centra
Asia Tbk melakukan pengambil-alihan
pinjaman dana pembangunan pabrik
1B kepada Japan Bank for International
Cooperation ( JBIC) senilai 16,23 miliar
yen (Rp1,947 triliun).
“Dengan demikian, ke depannya
Pupuk Kujang tidak lagi harus
membayar dalam bentuk yen ke JBIC,
melainkan dalam bentuk rupiah
kepada bank-bank tersebut,” kata
Achmad Tossin. Melalui refinancing,
ini direncanakan pembayaran akan
dilakukan dalam jangka waktu 8 tahun
mulai dari tahun 2012 hingga 2019.
Sebenarnya, kerja sama bisnis
antara BRI dan pupuk kujang ini telah
berjalan selama 10 tahun. Saat ini BRI
juga memberikan fasilitas kredit modal
kerja Rp150 miliar dan fasilitas stanby
letter of credit sebesar USD12,168 juta
kepada Pupuk Kujang.
Asmawi Syah juga menuturkan
kedepannya dalam rangka mendukung
program revitalisasi pabrik pupuk
nasional yang digulirkan pemerintah,
BRI juga siap mendukung
penandatanganan untuk pabrik kujang
1C.
“Semoga proses kredit ini bisa
lancar sehingga kerja sama dengan
perbankan dapat terus berlanjut,”
katanya.
Tentu saja, seiring dengan rencana
Pupuk Kujang melaksanakan proyekproyek yang membutuhkan dana besar,
seperti proyek gasifikasi batu bara
di 2014 serta pembangunan pabrik
Kujang IC di 2017, perbankan ini juga
siap mendukungnya. mi
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Cikal Mobnas Itu
Sudah Bersemi

kiprahnya pada tahun 2003.
Setelah itu Asosiasi Industri
Automotif Nusantara (AsiaNusa)
menegaskan lagi semangat mobnas.
Mobil di balik kelompok ini, a.l. Arina
(ITS Surabaya), Tawon (PT Super
Gasindo Jaya), Gea (Inka dan BPPT),
Marlip (LIPI), Komodo (PT Fin Tetra
Indonesia), dan Mobira (PT Sarimas
Ahmadi Pratama).

Esemka

Seperti daya hidup pohon jati, semangat memiliki
mobil nasional (mobnas) itu tetap saja tak mati
meski dipangkas bahkan dirobohkan. Belakangan,
dalam kondisi terjepit tunas–tunas itu kembali
bersemi.

S

ejatinya, gagasan mobnas
telah ada sejak jaman Presiden
Soekarno. Saat itu, General
Motor (GM) mengutarakan
keinginannya membangun perakitan di
Indonesia. Sayangnya, GM memiliki
permintaan tak masuk akal, yakni hak
sebagai pabrikan tunggal.
Mazda pernah merealisasikan
rencananya membangun Mazda MR
(Mobil Rakyat)—jenis kendaraan
keluarga tanpa bagasi. Namun, kode
MR tidak membuat pemerintah mau
menjadikannya kendaraan dinas.
Di jaman Presiden Soeharto,
Menristek B.J. Habibie membangun
desain mobnas pertama berkode
Maleo tahun 1996. Hanya, Maleo
urung diproduksi massal karena
dananya dialihkan untuk proyek
mobnas milik Tommy Soeharto.
Langkah Tommy diikuti
42
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kakaknya Bambang Trihatmodjo
yang mengakuisisi divisi produksi
Hyundai (Accent). Adapun Grup
Bakrie merancang multi purpose vehicle
berkode Bakrie B-97.
Namun, tekanan dari luar negeri,
termasuk oleh pihak WTO, dan
impitan krisis moneter akhirnya
menenggelamkan semua cita–cita
mobnas itu.
Patah tumbuh hilang berganti.
Saat hampir semua orang asyik
menikmati mobil merek asing, mereka
yang tak pernah “diperhitungkan”
terus berupaya membangkitkan mobil
nasional.
Gang Car, kendaraan mini
berkapasitas 2 orang, menjadi
mobil lokal pertama yang muncul
pascareformasi. Namun, “jabang
bayi” besutan insinyur PT Dirgantara
Indonesia itu harus mengakhiri

Berita mobnas paling anyar
dan mengejutkan datang dari Solo.
Bagaimana tidak, mobil berkonsep
sport utility vehicle itu dibuat oleh anak
– anak SMK Negeri 2 Surakarta.
Fenomena tentang mobil yang
dinamai Kiat Esemka itu pun meledak
setelah Walikota Surakarta Joko
Widodo menjadikannya sebagai
kendaraan dinas. Banyak orang yang
mendukung, tetapi tak sedikit yang
meragukan, termasuk Gubernur Jawa
Tengah dan Menteri BUMN Dahlan
Iskan.
Namun, kritik dan pesimisme
terhadap Esemka justru seakan-akan
mendapatkan ‘perlawanan’. Hingga
akhir Januari, menurut Jokowi, tercatat
sudah lebih dari 5.000 unit Kiat
Esemka dipesan masyarakat.
Jokowi mengatakan mobil buatan
anak SMK itu akan diproduksi massal
setelah melalui uji emisi, kelayakan,
dan teregistrasi. Pabrikannya PT Solo
Manufaktur Kreasi (SMK).
Investasinya Rp50 miliar untuk
membangun fasilitas produksi
berkapasitas 300 unit per bulan di
lahan 6.000 m2. Pabrik tersebut akan
dilengkapi sarana perakitan, finishing
dan uji kelayakan.
“Setelah uji emisi selesai, kita
bangun. Ini kejar-kejaran,” kata Duta
Esemka itu di gedung DPR, Rabu,
25 Januari 2012. Hal terpenting
adalah menunjukkan mutu barang,
manajemen produk, kemudian
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pembangunan merek.
Terdaftar sebagai perusahaan
perakitan kendaraan KBLI: 34100
berjenis roda empat, SMK akan
menjadi industri rakyat dengan
mengadopsi industri di Eropa dan
China saat membangun kemandirian
otomotif pertama kali.
SMK didukung oleh PT Solo
Technopart dan pemasok dari berbagai
daerah, seperti Pasuruan, Surakarta,
Madiun, Bekasi, hingga Sukabumi.
Sasis dan pelek dibuat sendiri,
adapun blok mesin dibuat PT Autocar
Industri Komponen (Karawang).
Sedangkan ring seher, katup, altenator
dari Jepang, dan sistem injeksi dari
Korea. Transmisi berikut kopelnya
merek Fuday dari China, termasuk axle
penggerak.
Mobil Kiat SMK tipe Rajawali
yang dijadikan mobil dinas Walikota
Solo bermesin 1.500cc multipoint
injection 4 silinder yang mampu
menghasilkan tenaga 105 Hp pada
putaran 5.500 RPM dengan torsi
puncak hingga 145 Nm di 4.100
RPM.
Rajawali mampu menampung 7
orang karena mempunyai panjang
5.035 mm, lebar 1.690 mm, dan tinggi
1.630 mm. Rajawali juga telah dibekali
sederet fitur elektronik mirip SUV
premium lainnya, misalnya power
steering, central lock, power windows,
AC dual zone, sensor parking, hingga
head unit CD player.
Soal interiornya, sejumlah
komponennya merupakan produksi
lokal, meski bagian dashbord
merupakan impor dari China.
Interiornya didesain di Kiat Motor
Klaten dan bodi buat di Kiat Motor.

Dukungan

Kiat Esemka tak hanya menarik
minat masyarakat, tetapi juga
perusahaan pembiayaan anak grup
Astra, dan Hipmi.
“Kalau memang pasar meminta,
ya kenapa tidak? Kami pasti masuk ke
sana,” kata Presiden Direktur PT Astra
Sedaya Finance (ASF) Djony Bunarto
Tjondro di Jakarta, Kamis, 19 Januari
2012.
Sementara itu, Himpunan

Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)
mendatangi Walikota Surakarta
Joko Widodo untuk menyatakan
kesiapannya menjadi agen pemasar
(dealer) Esemka.
“Hipmi siap turut memasarkan
Esemka sebagai bagian dari kampanye
produk dalam negeri,” ujar Oktohari
di Rumah Dinas Walikota Surakarta,
Selasa 17 Januari 2012. Hipmi memiliki
500 cabang di tingkat kabupaten/kota
di Indonesia.
Menteri Keuangan Agus
Martowardojo pun menyatakan sangat
ingin mobnas terwujud. “Kami sangat
ingin mobnas terwujud, karena sudah
lama sekali tidak ada,” ujar Agus di
Gedung DPR RI, Kamis 26 Januari
2012.
Selain menyiapkan insentif,
Kemenkeu telah menyiapkan dana
untuk pengembangan mobil nasional di
sekolah kejuruan di seluruh Indonesia,
seperti penciptaan mobil Esemka oleh
siswa SMK di Solo.
Dana itu bersumber dari dana tunai
APBN, dan pinjaman lunak, serta
hibah dari Jerman untuk pendidikan
dan latihan khusus senilai 28 juta euro
(Rp336 miliar).
Perjanjian pinjaman dan hibah
Jerman ini ditandatangani 15 Desember
2011. Sebagai pelaksana program
adalah Kemendikbud, Kemenakertrans,
dan Kemenperin.
Dengan adanya pendanaan ini
maka program-program mobnas seperti
Esemka bisa ditingkatkan kembali.

Menurut Menteri Perindustrian
M.S. Hidayat, pemerintah belum
menyusun kriteria mobnas. Namun, jika
berpatokan pada prinsip modal 100%
Indonesia dan mayoritas komponen
dibuat di Indonesia maka mobil GEA
besutan INKA sangat bisa diterima.
“Tetapi itu skala kecil, mungkin
harus dilakukan bertahap daripada
launching terus gagal,” katanya.
Terpenting adalah persiapan
matang. Jangan sampai kedua kalinya
mobnas diluncurkan dengan gagah,
tetapi setahun kemudian ditutup seperti
Timor.
Sejauh ini, Kementerian
Perhubungan baru menerbitkan
sertifikat uji tipe untuk empat mobnas,
yakni Kancil, Tawon, Inobus, dan GEA,
sedangkan Esemka harus menjalani
beberapa perbaikan lagi agar dapat
diproduksi massal.
“Masih bisa diperbaiki. Kami
berharap pemohon tidak patah
semangat,” ujar Kepala Komunikasi
Publik Kementerian Perhubungan
Bambang S. Ervan. Mobil kebanggaan
warga Solo ini gagal mendapatkan
sertifikat uji tipe karena tersandung
di uji emisi gas dan uji teknis kelaikan
jalan.
Menperin mengatakan Esemka
akan menjadi embrio mobil nasional
impian rakyat Indonesia. Namun,
masyarakat perlu bersabar menunggu
sejumlah perbaikan. Karena mobnas
juga harus berstandard internasional.
mi
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Simpul Terakhir Rantai

Industri Kimia

PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) resmi memulai
pembangunan pabrik butadiene pertama di Indonesia, 18
Januari 2012. Bila pabrik berkapasitas produksi 100.000
ton per tahun ini beroperasi, maka tersambunglah rantai
produksi industri kimia dari hulu ke hilir di dalam negeri.

P

eresmian pabrik yang
berlokasi di Cilegon itu
dilakukan oleh Menteri
Perindustrian M.S. Hidayat
bersama dengan Menteri Perdagangan
(Mendag) Gita Wirjawan, disaksikan
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah
dan jajaran manajemen PT Chandra
Asri Petrochemical Tbk.
Pabrik butadiene yang
pembangunannya diperkirakan
menelan investasi US$ 145 juta itu
akan mulai beroperasi tahun 2013 dan
akan dikelola oleh anak perusahaan
CAP, yaitu PT Petrokimia Butadiene
Indonesia.
Selain meresmikan pabrik
butadiene, Menperin Mohamad
S. Hidayat bersama Mendag
Gita Wirjawan juga meresmikan
peningkatan kapasitas pabrik
polypropylene milik CAP dari 360.000
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ton per tahun menjadi 480.000 ton per
tahun. Penaikan kapasitas ini menelan
investasi Rp300 miliar.
Sebelumnya, Menperin juga
meresmikan rencana pembangunan
Center of Excellence Industri
Petrokimia yang berlokasi di Serang,
Banten.
Dengan peningkatan produksi
polypropylene serta beroperasinya
pabrik butadiene maka pasokan bahan
baku plastik semakin besar, dan prohon
industri kimia di Indonesia semakin
lengkap. Rantai produksi industri
kimia dari hulu ke hilir di dalam
negeri pun tersambung.
Butadien merupakan bahan
baku yang dapat diolah lebih lanjut
menjadi styrene butadien rubber
(SBR), acrylonitrile butadiene
stryrene (ABS), styrene butadien latex
(SBL), dan lainnya. SBR digunakan

untuk membuat karet sintetis yang
merupakan bahan baku utama industri
ban dan komponen otomotif berbahan
karet.
Presiden Direktur PT Chandra
Asri Petrochemical Tbk Erwin
Ciputra mengatakan kehadiran PT
Petrokimia Butadiene Indonesia
diharapkan dapat mengurangi biaya
produksi industri ban yang selama ini
masih bergantung pada butadiene dari
luar negeri.
Pembuatan butadiene berupa
crude C4 akan dipasok oleh CAP.
Hal ini sejalan dengan rencana
manajemen perseroan tersebut untuk
meningkatkan nilai tambah C4 yang
selama ini telah diproduksi pabrikan
petrokimia terbesar itu.
“Selanjutnya, produk butadiene
tersebut ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan pasar domestik dan
selebihnya untuk pasar ekspor. Adapun
butadiene-1 akan dipakai sendiri untuk
bahan penolong produksi polyethylene,”
kata Erwin.
Pabrik butadiene tersebut memang
dilengkapi fasilitas butane-1 extraction
berkapasitas 40.000 ton per tahun
yang akan dipergunakan sendiri
sebagai bahan penolong pembuatan
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polyethylene.
Menperin mengatakan industri
petrokimia merupakan salah satu pilar
dalam pembangunan industri nasional
sesuai dengan Peraturan Presiden No.
28 tahun 2008 tentang Kebijakan
Industri Nasional.
Dengan keterkaitan yang luas
mulai dari hulu hingga ke berbagai
produk plastik hilir yang digunakan
langsung masyarakat, maka industri
petrokimia menjadi dasar atau backbone
dari pembangunan industri di negaranegara maju di Asia, Amerika, Eropa
bahkan Afrika.
“Pembangunan industri petrokimia
didasari atas prinsip optimalisasi
perolehan nilai tambah terhadap
berbagai sumber kekayaan alam yang
ada,” kata Menperin.
Sebagai catatan, Indonesia selama
ini memproduksi minyak mentah
900.000 barrel per hari, memiliki
cadangan gas bumi sekitar 160 TCF,
dan deposit batubara lebih dari 100
miliar ton.
Selain itu, memproduksi minyak
sawit mentah sekitar 19 juta ton per
tahun. Indonesia adalah produsen
minyak sawit terbesar di dunia dengan
kontribusi hampir 50% produksi dunia.
Menurut Menperin, sebagian
besar sumber daya itu belum
dimanfaatkan secara optimal di dalam
negeri sehingga industri petrokimia
melakukan importasi bahan baku
nafta dan kondensat untuk memenuhi
kebutuhan sendiri.
“Paradigma inilah yang
perlu diubah, yaitu bagaimana
mengoptimalkan pemanfaatan sumber
daya yang ada sebagai basis dalam

pembangunan industri nasional,”
ujarnya.
Kondisi tersebut, tambah
Menperin, merupakan tantangan
sekaligus peluang bagi Indonesia
untuk mengejar ketertinggalan dalam
membangun industri petrokimia yang
tangguh dan berdaya saing tinggi.
Peluang pengembangan industri
petrokimia didukung oleh pesatnya
laju kebutuhan terhadap produkproduk plastik hilir sebagai consumer
goods seperti produk elektronika,
komponen otomotif dan keperluan
rumah tangga yang mempunyai nilai
tambah tinggi.
Didasari kenyataan adanya potensi
bahan baku minyak, gas bumi dan
CPO, potensi pasar domestik dan
ekspor serta kompetensi sumber
daya alam sebagai keunggulan
komparatif, maka pembangunan
industri petrokimia masih memiliki
prospek yang baik sebagai keunggulan
komparatif.
Menperin mengatakan
pengembangan industri petrokimia
dengan konsep klaster difokuskan di
tiga sentra, yaitu Banten sebagai pusat
pembangunan industri petrokimia
berbasis olefin, Kalimantan Timur
sebagai pusat pembangunan industri
berbasis gas bumi, dan Jawa Timur
sebagai pusat industri berbasis aromatik.
Sesuai dengan kebijakan
pembangunan industri nasional,
pembangunan industri petrokimia
diarahkan pada penguatan struktur
dan rantai nilai dari hulu ke hilir
dengan konsep klaster; penciptaan
iklim usaha yang harmonis dan
kondusif; peningkatan kualitas produk

sesuai SNI; dan peningkatan efisiensi
terutama dalam pemanfaatan energi
dan bahan baku menuju kondisi
green industry and zero waste secara
berkesinambungan.
Khusus dalam rangka
pengembangan investasi, pemerintah
memberikan fasilitas keringanan pajak
(tax allowance dan tax holiday).
Pembangunan industri petrokimia
berbasis minyak dan gas bumi dengan
konsep klaster, tegas Menperin, juga
telah dicanangkan dalam kebijakan
MP3EI di enam koridor sesuai dengan
potensi kekayaan alam yang ada.
Program MP3EI perlu didukung
secara terkoordinasi antar instansi
dan seluruh pemangku kepentingan
sehingga dicapai suatu program yang
sinergis mulai dari penyediaan lahan,
infrastruktur jalan, bahan baku migas,
hingga pasokan energi.
Untuk mendukung keberadaan
industri petrokimia, Kemenperin
bersama Pemprov Banten telah
mencanangkan pembangunan Pusat
Pengembangan (Center of Excellence)
secara bertahap di Kota Serang
sebagai sumber pendataan, pusat
pengembangan teknologi, rancang
bangun dan rekayasa industri, pusat
pengujian laboratorium serta pusat
pengembangan kompetensi sumber
daya manusia.
Untuk itu diharapkan adanya
dukungan dan peran serta dari
produsen industri petrokimia nasional,
Asosiasi Industri Plastik (INAPlas),
perguruan tinggi seperti Universitas
Tirtayasa dalam mengoptimalkan
pemanfaatan Center of Excellence. mi
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UKM Online untuk
Daya Saing Global

Tren dunia pengusaha
kecil dan menengah kini
bergerak ke dunia maya.
Meski demikian, jalur
internet ternyata belum
dimanfaatkan secara
maksimal. Gerakan “Bisnis
Lokal Go Online” pun
dicanangkan.

P

emanfaatan internet, seperti
diungkapkan oleh Country
Marketing Manager
Indonesia Google Asia Pasific
Krishna Zulkarnain, pendapatan
pengusaha kecil dan menengah
(UKM) meningkat hingga 30%.
Selain itu, berbisnis melalui dunia
cyber bisa meningkatkan perekonomian
negara, juga mensejahterakan keluarga.
Konsumen Indonesia, berdasarkan
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kajian Deloitte Access Economics
pada 2011, pun mulai melirik jalur
online untuk berbelanja. Dari 200
UKM yang disurvei, sekitar 29%
pendapatannya disumbangkan melalui
promosi dunia maya.
Country Manager Indonesia
Multiply Inc. Daniel Tumiwa pun
mengakui ledakan e-commerce di
Indonesia. Tahun ini adalah tahun
e-commerce, di Indonesia sekarang
jualan online dengan transaksi sebulan
Rp350 juta sudah umum.
Dengan internet pengusaha
kecil bisa mengembangkan jaringan
bisnisnya ke pelosok dunia,
mendapatkan mitra secara online,
berpromosi dengan biaya murah
namun efektif, dan meningkatkan
kredibilitas usahanya.
Sebagai gambaran, berdasarkan
kalkulasi www.linggau-blogservice.com,
biaya membangun toko online lebih
kurang Rp1 juta, jauh lebih murah
dandingkan dengan biaya membangun

toko di dunia nyata. (lihat tabel)
Hanya saja, pemanfaatan
internet oleh UKM masih jauh
dari maksimal. Menurut Deputi
Program Pengembangan Usaha dan
Restrukturisasi Kementerian Koperasi
dan UKM Choirul Djamhari, baru
20% pengusaha kecil yang memiliki
komputer.
Dalam statistik yang dipaparkan
Google menunjukkan bahwa
Indonesia memiliki 17 juta UKM
dan hanya 75.000 yang telah memiliki
website. Sebagian besar UKM belum
online karena persepsi internet itu
mahal, rumit, dan alasan tidak ada
waktu melakukannya.
Lewat Program Bisnis Lokal Go
Online atau Get Indonesian Business
Online (GIBO), raksasa perusahaan
yang tahun ini akan membuka kantor
di Indonesia tersebut ingin menghapus
semua persepsi negatif tersebut.
“Tidak mahal, justru gratis dan
cepat. Hanya dalam waktu 15-30
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menit sudah selesai membuatnya [jadi
online],” kata Krishna Zulkarnain.
Tak tanggung-tanggung, 100.000
UKM pertama yang mendaftar
digratiskan dari biaya domain, hosting,
dan langsung punya website sendiri,
sehingga mereka bisa berjualan melalui
media online.
Lalu apa untungnya bagi Google?
Menurut Krishna, keuntungannya
bisa diteropong dari sisi bisnis dan
user. Konten lokal setiap negara harus
diperkaya untuk membentuk dinamika
positif di dunia maya. Konten lokal
adalah hal yang membuat seru
internet.
“Karena konten lokal [Indonesia]
rendah maka kita ramaikan konten
lokal dulu. Biar dinamika lebih
sehat. Dan ini pun akan berimbas
bagi pencarian Google secara jangka
panjang.
Dari sisi user, jika UKM itu
online dan informasinya tampil di
internet, artinya di Google search
dapat menampilkan informasi itu dan
membagikannya ke pengguna.
Google melihat ada potensi
pertumbuhan sangat besar bagi UKM
di Indonesia. Untuk program Bisnis
Lokal Go Online, Google menggunakan
Business Site Builder, sebuah piranti
lunak gratis buatan Google yang
dapat dipergunakan untuk mendesain
website, yang juga secara otomatis dapat
membuat situs untuk ponsel pintar
maupun feature phone.
Ya, program yang digagas Google
memang menarik. Terlebih, dalam
bergerilya mereka menggandeng

sederet perusahaan dan lembaga
lokal, seperti Kementerian
Koordinasi Perekonomian, Kadin
Indonesia, Pengelola Nama Domain
Internet Indonesia (Pandi), Bakrie
Connectivity, Asosiasi Perguruan
Tinggi Informatika dan Ilmu
Komputer (Aptikom), Melsa, serta
Multiply.
Dalam hal ini, Bakrie Connectivity
berkontribusi dalam menyediakan
pusat informasi bisnis online di www.
aha.co.id/gibo/email, yang memberi
layanan informasi detil, tutorial, serta
registrasi program.
“Kami senang menjadi operator
internet pertama di Indonesia yang
ikut mendukung program bisnis go
online,” ujar President Director Bakrie
Connectivity, Erik Meijer.
Gibo Centre tersedia di gerai Esia
di 8 kota yakni Jakarta pada 2 tempat,
Bandung, Tasikmalaya, Palembang,
Medan, Yogyakarta dan Surabaya.
“Jadi, harapan kami, untuk bisnis bisa
lebih mudah,” katanya.
Dukungan untuk UKM online juga
datang dari Indosat dan IM2 dengan
workshop dan seminar pemanfaatan
internet bagi UKM di Medan,
Surabaya, Denpasar, Pontianak,
Yogyakarta, Bandung, dan berakhir di
Jakarta.
Materi workshop antara lain
pengenalan internet dan aplikasi
untuk mendukung usaha, seperti email,
search engine, dan jejaring sosial, demo
produk Indosat & IM2 broadband
UKM, dan demo aplikasi i-koperasi
dan i-CRM.

“Customer Relationship
Management (CRM system)
berbasis web ini membantu UKM
dalam proses otomatisasi, sistemisasi
dan sinkronisasi aktivitas,” kata
Hermanudin, GM Business & Product
Development IM2.
Adapun seminar mengetengahkan
tema cara memanfaatkan teknologi
komunikasi dan informasi untuk
menambah sukses bisnis, serta berbagi
sukses menggunakan internet dalam
mempromosikan bisnis melalui social
networking dan smartphone.
“UKM harus melek internet karena
diperkirakan pada tahun 2020, sekitar
50 miliar perangkat telah terkoneksi
dengan internet,” jelas Hermanudin.
Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat mengharapkan program
Bisnis Go Online akan mendorong
UKM lokal mempunyai daya saing
global. “Dengan ini, penting. UKM
jadi bisa berdaya saing secara global,”
ujar Hidayat dalam Sambutan
Peluncuran Program Bisnis Go Online
di Jakarta, Rabu, 11 Januari 2011.
Program go online ini juga mampu
menyebarluaskan populasi UKM
dapat lebih merata ke seluruh wilayah
Indonesia. Sehingga UKM tidak hanya
berpusat di satu kawasan saja. Sampai
saat ini, sebaran UKM masih di Jawa
saja. Kami berharap proporsinya nanti
60:40 pada 2014.
Program ini juga diharapkan akan
menggenjot UKM lokal agar lebih
memaksimalkan potensi online dalam
pengembangan bisnisnya. mi

Perincian Biaya untuk Menjadi Ukm Online
• Sewa domain dan hosting. Untuk bisa menjadi UKM
online yang profesional, Anda membutuhkan toko
online. Hal pertama yang harus disiapkan adalah domain
dan hosting. Domain adalah nama/alamat dari web toko
online Anda, adapun hosting adalah tempat menyimpan
file penyusun toko online Anda. Biayanya Rp300.000 per
tahun.
• Biaya untuk aplikasi toko online. Untuk membangun toko
online, dibutuhkan sebuah aplikasi yang bisa Anda kelola.
Nah, harganya cukup beragam, mulai dari US$ 20 hingga
ratusan dolar AS. Anda direkomendasikan memakai CMS,

seperti Virtue Mart atau Prestashop yang gratis.
• Template untuk toko online. Bisa memakai template
berbayar maupun template gratis.
• Biaya promosi toko online. Biaya promosi tidak terlalu
mahal, cukup bermodalkan anggaran Rp500.000 per
bulan, Anda bisa memasang iklan PPC (pay per click) di
beberapa layanan PPC di Indonesia. Promosi juga bisa
dilakukan tanpa media iklan, melainkan promosi via
Facebook, atau email marketing.
• Perawatan toko online. Biayanya tidak tentu, tergantung
dari jenis toko online Anda.

Sumber: http://www.linggau-blogservice.com
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Sang Animator di Balik

The Adventure of Tintin

Nama Rini Sugianto (31) mendadak ramai dibicarakan
media massa di Indonesia. Terang saja, perempuan
lulusan arsitektur Universitas Parahyangan ini rupanya
salah satu animator di balik suksesnya film The
Adventure of Tintin.

D

i saat kecil, tak terbersit
dalam benak Rini untuk
menjadi seorang animator.
Malah, di kala sekolah di
SMA Regina Pacis Bogor, dia fokus di
bidang olah raga.
Nah, pilihan kuliah di jurusan
arsitektur itulah yang pada akhirnya
mengantarkan Rini ke dunia animasi.
Dimulai dari belajar 3D untuk
arsitektur, kemudian menjalar ke
animasi.
“Dan, mulai merasa kalau animasi
itu lebih cocok bagi saya,” ujar Rini.
Hanya saja, dia harus menghadapi
keraguan orang tuanya atas pilihan
menjadi animator. Namun, akhirnya
tantangan pertama berhasil teratasi
karena Rini serius menjalani
profesinya.
Rini memang butuh waktu yang
tak sebentar untuk menjadi seorang
animator.
Setelah selesai kuliah dengan
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predikat lima lulusan terbaik di
Universitas Parahyangan pada
pertengahan 2001, dia melanjutkan
pendidikan di Academy of
Art University, San Francisco,
MFA Animation (2002-2005).
Spesialisasinya 3D Animation.
Setelah kuliah, dia mampir di
Stormfront Studio sebelum bekerja
pada Offset Software, dan berpindah
ke Blur Studio dan akhirnya bekerja di
Weta Digital, Selandia Baru.
Di Stormfront Studios, dia bekerja
membuat animasi dan layout untuk
FMV dan game cinematic (Eragon’s
game), dan membuat animasi untuk
game baru.
Mulai tahun 2006 hingga 2007
Rini berlabuh ke Blur Studio.
Pekerjaannya menjadi supervisi proyek
cinematic, menangani proyek Lead
Animator for Warhammer online
2008, dan membuat beragam animasi
untuk proyek Cinematic Animator,

Newport Beach, USA.
Berikutnya saat bekerja di Offset
Software, Rini membuat animasi game
Cinematic Animator, San Rafael, USA
(2005-2006).
Pada 2010, Rini pindah ke
Weta Digital, yakni perusaaan yang
mengerjakan visual effects, serta
animasi untuk film dan iklan.
Rasanya tak sia – sia Rini bekerja
11-12 jam per hari menyelesaikan
Tintin, sebuah film adaptasi dari seri
komik Belgia yang sangat disukai
mengenai seorang wartawan muda
pemberani dan anjingnya yang setia,
Snowy.
Ya, sebagian besar dari animasi
tersebut adalah hasil karya Rini. Dia
menyelesaikan lebih banyak adegan
dari animator lainnya dalam film yang
disutradarai oleh Steven Spielberg itu.
Adapun produsernya Peter Jackson,
sutradara Lord of the Rings yang tinggal
di Wellington.
Satu hal yang membantu Rini
adalah anjing di LA, sehingga dia
dapat dengan mudah menganimasikan
pergerakan Snowy.
Setelah Tintin, yang murni animasi
dan digarap penuh oleh Weta Digital,
Rini sekarang mengerjakan animasi
pascaproduksi untuk film The Avengers.
Perbedaannya cukup mencolok
karena Avengers dikerjakan oleh
beberapa perusahaan dan merupakan
film live action. Bagi penggemar film
dari komik tentunya The Avengers
salah satu yang dinanti-nantikan.
Rini merupakan satu contoh bagus
yang menunjukkan orang Indonesia
yang berbakat dapat memberikan
sumbangsih bagi industri kreatif
berbasis teknologi informasi di
Selandia Baru.
Weta Digital adalah satu-satunya
studio animasi yang berbasis di
Selandia Baru. Berbeda dengan di AS
dan Kanada, struktur industri animasi
di Selandia Baru agak jomplang,
karena tidak ada perusahaan besar

Sosok

lainnya.
Selain Rini yang bekerja di
departmen animasi, masih ada
beberapa orang Indonesia yang bekerja
di Weta Digital, namun berbeda
departmen, seperti rotoscope, fx, dan
pipeline.
Menurut Rini, persaingan antar
animator cukup ketat, karena makin
banyak lulusan sekolah animasi yang
punya demo reel atau show reel yang
sangat bagus.
Akibatnya, makin lama jumlah
animator dan permintaan dari
perusahaan animasi tidak berimbang.
Apalagi kalau kemampuan demo reel

animator tidak harus memenuhi
standard di luar negeri, maka akan sulit
untuk dipekerjakan.
Rini mengaku cukup
memperhatikan perkembangan
animasi di Indonesia. Perempuan yang
sempat menjadi juri dalam sebuah
kompetisi yang diadakan komunitas
IndoCG ini menilai adanya perbaikan
kualitas dari animasi yang dihasilkan
Indonesia.
Animator Indonesia yang bekerja
di berbagai negara juga semakin
banyak. Dia pun berharap Indonesia
bisa menghasilkan karya animasi
yang semakin baik. Tak menutup

kemungkinan pula akan lahirnya film
animasi layar lebar maupun studio
animasi kelas atas dari Indonesia.
Menurut Rini, dunia animasi
di Indonesia perlu mengejar
ketertinggalan dibandingkan dengan
Singapura dan Malaysia. Mereka
sudah lebih maju dalam industri
animasinya, dalam artian pekerjaan
animasi di negara mereka lebih banyak
dan lebih berskala besar.
Bagi yang ingin mendalami
animasi, menurut dia, yang penting
diketahui terlebih dahulu adalah 3D
yang dibagi banyak jurusan. Animasi
adalah penggerakannya. mi

Petualangan Tintin
Bagi Anda yang sudah berumur
dewasa atau berstatus orang tua,
tontonan film The Adventure
of Tintin: Secret of the Unicorn
akan mengantarkan Anda untuk
bernostalgia di saat masih kecil dulu.
Petualangan Tintin atau Tintin
et Milou’ adalah serial komik yang
diciptakan oleh Hergé, seorang artis
dari Belgia. Serial ini pertama kali
muncul dalam bahasa Perancis sebagai
lampiran bagian anak-anak dari
koran Belgia, Le Vingtième Siècle pada
tanggal 10 Januari 1929.
Petualangan Tintin menampilkan
beberapa pemain yang saling
melengkapi satu sama lainnya.
Tokoh utama dari serial ini adalah

seorang wartawan Belgia muda dan
pengembara bernama Tintin. Sejak
kemunculannya pertama kali, ia telah
ditemani oleh seekor anjing fox terrier
yang bernama Milo.
Dalam kisah selanjutnya
dimunculkan beberapa pemain
tambahan seperti Kapten Haddock,
yang terkenal dengan sumpah
serapahnya, namun dia sangat
menjunjung tinggi nilai-nilai
kepelautan dan asas kesetaraan.
Ada juga Profesor Lakmus yang
sangat cerdas namun memiliki masalah
dengan pendengarannya. Dan tak lupa
karakter Dupont dan Dupond, detektif
kembar yang sangat tidak kompeten.
Komik ini adalah salah satu komik

yang sangat terkenal pada abad ke-20.
Sudah lebih dari 200 juta bukunya
diterbitkan dan diterjemahkan ke
dalam lebih dari 50 bahasa.
Serial komik ini sangat digemari
karena gaya gambarnya yang bersih
tetapi ekspresif dan didasarkan
pada riset yang mendalam oleh
pengarangnya, yang terbagi atas aliran:
petualangan dengan elemen fantasi,
misteri, politik dan sains fiksi.
Dengan keberhasilan serial ini,
komik tersebut dikumpulkan menjadi
suatu album petualangan dan telah
diadaptasi ke dalam bentuk teater dan
film. Yang terbaru adalah film 3D
berjudul The Adventure of Tintin: Secret
of the Unicorn itu. (mi)
Media Industri • No. 01 - 2012
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Buah Manis dari Merek Tas

Gendhis

Sekilas, bangunan di tepi Jalan Ring Road Barat
Yogyakarta itu seperti rumah tinggal biasa. Siapa nyana,
dari tempat inilah suami-istri Indro Pranomo dan Ferry
Yuliana sukses membidik pasar tas wanita menengah
atas.

D

ari rumah sederhana inilah
setiap hari ratusan tas
eksklusif buatan tangan
berharga cukup mahal itu
dilahirkan. Dengan memakai merek
Gendhis, tas berbahan alami ini telah
menerobos pasar di jantung kota –
kota besar di Indonesia.
Tas wanita buatan Indro dan
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Ferry juga telah banyak dipasarkan ke
mancanegara, meski di luar negeri tak
menggunakan merek Gendhis.
Tas Gendhis awalnya merupakan
hasil kreasi Ferry yang berusaha
mengisi waktu sambil menunggu
kelahiran buah hatinya. Lulusan
Fakultas Kedokteran UGM ini
sebelumnya bekerja di perusahaan tas

yang cukup dikenal di Yogya.
Ferry membuat desain yang
selanjutnya diteruskan kepada para
perajin untuk mengerjakannya.
Melihat hasil produknya cukup
bagus, Ferry merasa sayang bila hanya
dikoleksi sendiri. Ia pun mencoba
menawarkan ke beberapa koleganya.
Ternyata, sambutannya cukup
bagus. Para kolega tertarik membeli
produk tas Ferry. “Mereka menilai
produk istri saya layak jual,” kata Indro.
Dari situlah, bisnis pembuatan tas
mulai diseriusi pada 2002.
Meski masih awal di bisnis ini,
Indro dan Ferry telah memberanikan
diri mengikuti pameran Inacraft.
Bahkan saat menjelang pameran, Indro
masih kebingunan menentukan merek
yang akan digunakan.
Nama itu baru didapat ketika
mereka sedang di kafe sebuah hotel.
Ada gula pasir dibungkus kertas kecil
dengan tulisan bahasa Indonesia dan
Inggris. “Tiba-tiba saya teringat istilah
dari Jawa, gendhis,” ujar Indro.
Setelah diucapkan beberapa kali
ternyata kata gendhis terasa akrab.
Selain pengucapan yang dirasa enak,
gendhis memiliki makna tersendiri.
Mereka berharap nama Gendhis akan
membuahkan hasil manis.
“Kami akhirnya sepakat
menggunakan merek Gendhis,” ucap
Indro. Ternyata, mereka tidak salah
memilih nama merek. Usaha mereka
terus merangkak naik.
Perkembangan cukup signifikan
mulai dirasakan setelah mereka
mengikuti Inacraft di Jakarta
pada tahun 2002, meskipun untuk
mengikuti pameran itu mereka
sempat menggadaikan motor untuk
membayar biaya stan. “Waktu itu saya
menggadaikan motor senilai Rp 5
juta,” ungkap Indro.
Upayanya memang berbuah manis.
Sebanyak 400 item tas wanita yang
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disiapkan habis dalam waktu beberapa
hari pameran. Uang Rp 50 juta pun
didapat. “Sebagian untuk mengambil
motor dan selebihnya untuk modal
kerja,” kata pria kelahiran 1 Agustus
1973 itu.
Sejak saat itulah pesanan mulai
berdatangan, dan hampir setiap tahun
selalu mengikuti pameran InaCraft.
Dari pameran kita bisa berinteraksi
langsung dengan pembeli. “Dari
situ saya mulai mendapat buyers dari
luar negeri, ada yang loyal sampai
sekarang.”
Setiap hari rumahnya yang disulap
menjadi workshop dipenuhi perajin
yang sibuk membuat aneka tas. Kurang
lebih berjumlah 200 orang di lima
tempat produksi di Yogyakarta.
Semua mengerjakan bagian-bagian
tertentu, ada yang mengerjakan proses
anyaman, ada yang bagian pewarnaan,
menjahit tas, sampai bagian finishing.
Perajin binaan dibayar berdasarkan
berapa banyak produk yang bisa
dibuat. Sistemnya upah harian, dan ada
yang mingguan.
Dalam sebulan pengerjaan tas yang
modelnya sederhana bisa mencapai
1.000 tas.
Selang 2 tahun bisnis Gendhis
berjalan, Indro dan Ferry berbagi
peran. Sang istri konsentrasi pada
pengembangan produksi, sedangkan
sang suami lebih fokus pada
pemasaran.
Selain rajin mengikuti pameran,
Indro juga mulai mem-branding
produknya lewat internet. Beragam lini
jejaring sosial juga dia masuki, seperti
Facebook, Multiply, hingga Twitter.
Untuk penjualan, Gendhis
membuka gerai khusus di mal dan
hotel. Mereka juga memiliki gerai
independen dan jaringan dealer di
berbagai kota besar di Indonesia.
Gerai tas Gendhis saat ini bisa
ditemukan di Ambarrukmo Plaza,
Yogyakarta; Sarinah Thamrin, Jakarta;
dan Chic-mart di Bali. Selain itu
juga ada di Semarang, Solo, Bandung,
Medan, dan Balikpapan.
Meskipun tasnya untuk selera
kalangan atas namun harganya masih
bisa dijangkau oleh pembeli lokal.
Harganya dibanderol mulai Rp75.000

sampai Rp400.000, tergantung model,
kerumitan pengerjaan, dan besarkecilnya tas.
Sejak tahun lalu diperkenalkan
produk yang harganya di atas Rp1 juta.
Mengenai omzet, Ferry mengatakan
per bulan bisa mencapai Rp 300 juta.
Hanya, omzet itu tak selalu stabil, saat
pemesanan banyak maka keuntungan
tinggi, sedangkan sewaktu sepi akan
terjadi sebaliknya.
“Kami sengaja memilih konsumen
middle-up yang mengutamakan
kualitas,” ujar Ferry. Gendhis
menggunakan berbagai bahan alami
seperti rotan, pandan, mendong,
enceng gondok, agel, kain batik, dan
benang nilon.
Menurutnya, sekarang muncul
kecenderungan yang makin kuat di
kalangan perempuan mapan untuk
memilih produk asli Indonesia.
Bukan sekedar peduli produk dalam
negeri tetapi karena banyaknya kasus
pembajakan merek tas-tas branded.
“Ketimbang memakai tas bermerek
internasional yang belum tentu asli,
mereka cenderung memilih tas buatan
dalam negeri yang benar-benar jelas
produsennya. Toh, kualitasnya tidak
kalah,” kata Wanita berkerudung itu.
Menurut Ferry, ceruk pasar
produk tas wanita menengah-atas di
Indonesia masih terbuka lebar. Kunci
untuk membidik pasar ini, lanjutnya,
Gendhis berkomitmen menyediakan
produk yang berkualitas.
Sesuai dengan segmen yang
disasar, Gendhis juga hanya dijual di
tempat-tempat khusus. Untuk pasar
modern, yang dia incar hanya pasar
modern yang memang dikenal untuk
kalangan menangah-atas, seperti
Sogo, Sarinah, Centro, dan Alun-Alun
Indonesia, “Kami tidak membuka
outlet di sembarang mal atau pusat
perbelanjaan.”
Untuk tetap memikat selera
konsumen, Indro dan Ferry
menerapkan prinsip inovasi setiap hari.
Artinya, setiap hari pasangan suamiistri ini selalu melakukan ekplorasi
untuk menemukan desain baru yang
diprediksi meledak di pasaran.
“Kami ingin menjadi trendsetter
dengan melahirkan motif-motif baru,”

kata Indro.
Bagi mereka, membuat tas bukan
sekadar merangkai bahan-bahan
tertentu untuk kemudian terbentuk
menjadi benda yang berfungsi sebagai
tas semata. Akan tetapi, setiap tas yang
diproduksi harus “bernyawa”.
“Di dalamnya mengandung sesuatu
yang mengesankan bagi pecintanya,”
kata Ferry, ibu dua anak kelahiran 18
Juli 1974 ini.
Oleh karena itulah, setiap desain
memiliki tema tertentu. Dan demi
menjaga eksistensi, setiap bulan
minimal ada dua motif baru yang
diluncurkan. Jika ada event akbar
seperti Inacraft, dimunculkan puluhan
motif baru ke pasar.
Untuk menimbulkan kesan
eksklusif, Gendhis desain baru yang
diluncurkan ke pasar dibatasi tidak
lebih dari 25 unit. Tak melulu hasil
kreasi sendiri, Indro dan Ferry juga
melayani pelanggan apabila minta
dibuatkan tas dengan desain tertentu.
Untuk desain tas, selama ini
produk-produk Gendhis memang
hanya ditopang oleh Ferry, termasuk
untuk urusan pemilihan bahan baku,
motif, dan aksesoris.
Adapun proses produksinya
diserahkan kepada para perajin yang
tersebar di beberapa daerah Jawa
Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta,
dan daerah di Kalimantan. Akan
tetapi, proses pengerjaan akhir dan
pengendalian kualitas tetap kembali
ke rumah produksi di Sleman,
Yogyakarta.
Menurut Hendro, saat ini Gendhis
memiliki tenaga finishing sekitar 80
orang. Seiring dengan tuntutan pasar
yang makin berkembang, Indro dan
Ferry menyadari kualitas sumber daya
manusia dan manajemen produksi
Gendhis harus ditingkatkan.
Menurut mereka, itu adalah
kunci agar tas Gendhis bisa menjadi
kebanggaan konsumen di negeri
sendiri dan makin berkibar di pasar
dunia. Berkat atas kiprah Indro
dan Ferry, Gendhis mendapatkan
penghargaan Upakarti Tahun
2011 kategori jasa pengabdian dari
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
mi
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Empu Nisoku dari Blitar

Perawakan seperti orang biasa pada umumnya. Namun,
soal membuat pisau dan pedang, lelaki yang kini
berumur kepala empat itu membuat namanya kondang
hingga ke mancanegara. Dialah empu senjata dari Blitar.

N

ama lengkapnya Nanang
Siswinarto. Hampir 20
tahun lamanya bapak tiga
anak ini telah menggeluti
usaha pembuatan pisau dan senjata
tajam dalam berbagai bentuk dan
ukuran.
Selama itu pula, Nanang terus
belajar dan menjaga mutu produk
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pisaunya yang sudah punya nama di
Indonesia dan luar negeri.
Membuka usaha di lingkungan
Tulungrejo RT 01/RW I, Kelurahan
Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota
Blitar, Nanang dibantu 20 pekerja.
Nanang memakai merek NS26Nisoku
untuk pisaunya.
Nisoku bukan tanpa makna.

Menurutnya, nama itu diambil dari
dua kata dalam bahasa Jawa. “Niki
isoku. Ini bisaku, ” ujar pria tamatan
STM Negeri 1 Kota Blitar itu.
Niki isoku bisa saja
menggambarkan kebisaan seseorang
yang terbatas, tetapi bisa juga
menunjukkan kemampuan seseorang
yang fokus dan spesialis.
Adapun tanda angka 26 yang
diterakan bersama kata Nisoku
menunjukkan tanggal kelahiran
Nanang. “Adapun NS adalah inisial
nama saya,” katanya menjelaskan.
Nanang tak mengira pisau
buatannya menembus pasar luar
negeri. Waktu itu, dia hanya mencoba
memproduksi pisau. Awalnya, Nanang
hanya menjual dalam beberapa bilah.
Model pisau yang dia buat mirip
milik jajaran TNI AD, AL, AU,
dan kepolisian. Setelah itu Nanang
menerima order rutin. Lama-lama
pisau Nisoku diminati di pasaran luas,
termasuk di semua instansi militer di
Indonesia.
Beberapa contoh produk Nisoku
di antaranya Pisau Komando yang
bilahnya terbuat dari baja karbon
dengan tangkai dari alumunium dan
pelindung tangkai dari besi. Pisau
dengan panjang bilah 17,5 cm dan
tangkai 11,5 cm ini berbobot 250 gr.
Adapun pisau Kopasus memiliki
panjang bilah 17 cm, dengan tangkai
besi 12,5 cm. Pisau dengan panjang
keseluruhan 29,5 cm ini berbobot 250
gr. Adapun pisau Delta Force memiliki
bilah 17 cm dari baja karbon dengan
tangkai aluminium 13 cm. Pisau
dengan panjang keseluruhan 30 cm ini
lebih berbobot, yakni 300 gr.
Nisoku juga memproduksi pisau
jenis Raider dengan bilah berbahan
baja karbon dan bertangkai aluminium.
Dengan ukuran panjang bilah 17,5 cm
dan tangkai 13 cm ini berbobot 300 gr.
Pisau militer jenis yang lain di
antaranya Pioneer yang panjang
keseluruhan 32 cm dan berbobot 400
gr, pisau Terbang dengan panjang 30
cm dan berat 300 gr, hingga pisau
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King Kobra bertangkai dari fiberglas
dengan panjang 32,5 cm dan berat 350
gr.
Nisoku juga memproduksi senjata
jenis Kampak Lempar dengan bilah
dan tangkai terbuat dari baja karbon.
Dengan panjang bilah 17,5 cm dan
tangkai 13 cm, senjata ini memiliki
bobot 300 gr.
Tak hanya itu, ia juga membuat
senjata jenis pedang. Tak hanya jenis
pisau yang dikenal ke mana negara,
Nanang mengaku mendapatkan
pesanan pedang dari petinggi-petinggi
militer negara-negara asing, seperti
Malaysia.
Menurutnya, perdana menteri
malaysia waktu itu Abdullah Ahmad
Badawi secara langsung memesan
pedang komando dengan nama
Pedang Semitar dari campuran emas
murni 24 karat dengan baja putih
bertahtakan berlian.
“Pedang dengan ukuran 90 cm
yang konon pedang kehormatan itu
hanya dimiliki beberapa jenderal
angkatan perang Kerajaan Malaysia
saja,” lanjutnya.
Tak hanya itu, seiring dengan
berjalannya waktu, Nanang yang
memiliki rumah produksi di Jl
Singorejo RT 01, RW 11, Kelurahan
Gedog, Kecamatan Sanan Wetan,
Blitar, Jawa Timur, ini menciptakan
karya berupa pedang katana.
Katana Nisoku yang ditawarkan
merupakan pedang dengan tambahan
inovasi berupa mata potong yang lebih
keras dan telah melewati tahap uji
produk sehingga bisa dipertanggungjawabkan kualitasnya.
Katana dibuat dengan metode
baja inti, yakni baja karbon tinggi
dan keras, yang dilapisi (sandwich)
dengan logam lunak (besi), sehingga
menghasilkan pedang dengan mata
potong yang keras dan kelenturan yang
baik dan tidak mudah patah.
Dalam hal kualitas, Nanang
tak mau berkompromi. Dirinya
selalu memastikan bahwa produk
yang dihasilkan telah lolos uji yang
dilakukannya.
Diakui Nanang, usahanya masih
menghadapi beberapa masalah,
terutama bahan baku baja yang

harganya terus melangit. Baja dengan
kualitas terbaik juga naik. “Bahan
pendukung lainnya juga harus diimpor
dari Inggris, di antaranya cairan lapisan
baja agar tidak berkarat,” kata dia.
Selain itu, untuk pengembangan
kapasitas produksi UD Nisoku

dinikmati oleh Nanang dan para
pekerjanya. Para penempa besi (pande)
di sentra Sananwetan juga turut
menikmati limpahan pesanan.
Berkat kerja keras dan prestasinya
itu, pengusaha dari Blitar ini
mendapatkan penghargaan Upakarti

membutuhkan dukungan permodalan,
seiring dengan permintaan yang terus
meningkat. “Padalah permintaan
pasar terus ada dan tidak berhenti,”
terangnya.
Untuk urusan hak atas kekayaan
intelektual (HaKI), merek dan hasil
inovasi Nisoku tak ada masalah karena
telah didaftarkan di Kementerian
Hukum dan HAM atas bantuan
Pemkot Blitar.
Hal yang pasti, berkat inovasi
dan komitmen mutu produk-produk,
Nanang telah sukses mengantarkan
Nisoku menjadi pelopor merek senjata
kelas dunia, sekaligus membuktikan
daya saing produk lokal di tengah
pesaingan global.
Sukses ini pun tidak hanya

Jasa Kepeloporan yang diserahkan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
di Istana Negara pada 4 Januari 2011.
Upakarti Jasa Kepeloporan
adalah pengejawantahan rasa ikut
bertanggung jawab jawab serta
rasa ingin berperan aktif dalam
pengembangan industri kecil dan
menengah.
Jasa Kepeloporan diberikan
kepada lembaga/perusahaan yang
mempelopori dan memimpin
jaringan kerja sama, yang secara
berkesinambungan melakukan
pembinaan kepada industri kecil
dan menengah berdasarkan
keterkaitan dan kemitraan yang saling
menguntungkan, saling memperkuat,
dan saling melengkapi. mi
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Helm & Rompi Produksi
Persada Lebih Sakti

Ratusan pelajar dan mahasiswa tampak antusias melihat
aneka produk pertahanan yang dipamerkan di Static
Show di Mabes TNI dalam rangka Rapim TNI, Kamis, 19
Januari 2012. Rompi dan helm antipeluru adalah dua
produk yang cukup menyita perhatian.

B

entuknya tak jauh dari rompi
yang dipakai tentara atau polisi
yang tengah bertugas. Namun,
siapa pun yang memakai Rompi Anti
Peluru Level IV itu dipastikan menjadi
sosok yang “sakti”.
Pasalnya, rompi ini mampu
menahan tembakan dengan berbagai
jenis senjata laras panjang. Ya, pakaian
ini mampu menahan terjangan peluru
sekaliber 7.62 dan 5.56. Bahkan, meski
dengan beberapa kali tembakan.
Rompi ini memiliki berat yang
54
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bervariasi, tetapi umumnya lebih
ringan dari keramik biasa. Selain itu
tidak ada deformasi, tidak memantul
(ricochet), serta tidak ada fragmentasi.
Helm antipeluru yang dipamerkan
itu tak jauh berbeda dengan produk
umum yang biasa dipakai, hanya lebih
ringan. Bobot helm antipeluru ini
hanya 1,5 kg.
“Kesaktian” helm ini adalah tahan
senjata 9 mm dengan berat dan
kecepatan peluru sesuai dengan level
yang berlaku. Penutup kepala ini

memiliki deformasi di bawah standard
yang ditentukan untuk penggunaan di
Indonesia, tidak recochet, dan tidak ada
fragmentasi.
Irwan Wardianto, Direktur PT
Persada Aman Sentosa—produsen
helm dan rompi anti peluru,
mengatakan pengembangan kedua
produk tersebut dimulai sejak bulan
April 2003, setelah mendapatkan
mandat dari dari TNI-AD.
Sebelumnya, Persada melakukan
pengujian untuk mencari rompi
anti-peluru level IV dengan bobot
yang ringan, namun bisa menahan
kecepatan peluru Pindad SS1.
Beberapa produk dari luar negeri,
seperti Inggris, Jerman, Israel, dan
Taiwan, pun diuji. Masing-masing
memiliki kelebihan dan kekurangan,
namun produk tersebut rata-rata tidak
ada mampu menahan peluru/amunisi

Teknologi

produksi buatan Pindad.
“Padahal kami mendapat mandat
dari TNI-AD, bahwa yang diinginkan
adalah rompi/ baju yang mampu
menahan terjangan peluru Pindad itu,”
kata Irwan. Waktu itu rompi tersebut
akan digunakan pada operasi dengan
kondisi pertempuran yang musuh/
lawannya mempunyai peluru/ amunisi
dari Pindad.
Oleh karena itu, Persada Aman
Sentosa akhirnya memutuskan untuk
mengadakan penelitian sendiri. Setelah
tiga bulan penelitian, pabrikan ini
menemukan formulasi yang tepat
sehingga mampu menahan laju peluru
tanpa menimbulkan sebaran pecahan
peluru, pantulan balik, dan dekokan.
Lahirnya produk dalam negeri
yang diproduksi dan dimotori oleh
putra-putri Bangsa Indonesia ini telah
diuji dengan beberapa jenis amunisi
5.56 mm, 7.62 mm.
Sejumlah senjata juga telah
dibidikkan untuk menjajal rompi ini,
seperti SS1 5,56 mm 4TJ dan 5TJ ex
Pindad dengan amunisi dari Pindad,
AK 47 dengan standard amunisinya
7,62mm, dan Sniper 7,62 mm x 51.
Menurut Irwan, kedua produk
tersebut menjadi solusi permasalahan
yang seringkali timbul pada produk
rompi anti peluru level IV dan helm
anti peluru, yakni terlalu berat dan
tidak sesuai dengan postur tubuh
orang Indonesia.
“Dari situ, timbul ide dari PT
Persada Aman Sentosa untuk
mencampur dan mempelajari sifatsifat kimia serta unsur–unsur yang
dapat mempengaruhi material
tersebut,” ujarnya.
Teknologi pembuatan rompi
dan helm untuk setiap pabrik
berbeda beda, karena masing-masing
dibutuhkan kreatifitas, keterampilan
pemilihan dan pencampuran dari
material, serta perlakuan terhadap
material tersebut.
Rompi buatan Persada Aman
Sentosa tergolong baru dan
merupakan satu gagasan yang tidak
pernah terpikirkan sekalipun oleh
perusahaan yang telah menggeluti
bidang ini selama 35 tahun, terbukti
satu perusahaan terbesar di Inggris

mengakui produk Persada Aman
Sentosa tersebut.
Dalam hal produksi, menurut
Irwan, bahan baku dipilih sesuai
dengan aplikasi dari produk tersebut,
lalu dipotong sesuai dengan pola yang
telah dipilih. Tahapan berikutnya
adalah memotong dan menyusun
material tersebut sesuai dengan urutan
proses yang telah ditentukan.
Setelah itu, di-press dengan
menggunakan panas, beban, dan waktu
tertentu. Penyelesaian akhir (finishing)
dilakukan dengan penyemprotan kimia
tertentu dan pelapisan anti UV.

Komersialisasi produk

Setelah dapat menemukan proses
produksi dengan teknologi yang lebih
modern menuju keseragaman produk
dan kecepatan produksi maka Persada
Aman Sentosa memberanikan diri
untuk dapat menawarkan produknya
secara komersial.
Dan, pada akhirnya Persada Aman
Sentosa memang telah mendapatkan
kepercayaan untuk memproduksi
rompi dan helm untuk TNI dengan
sistem tender. Ini membuktikan
bahwa produk Persada Aman Sentosa
lebih unggul dari produk sejenis yang
diproduksi dan didatangkan dari luar
negeri.
Saat ini PT Persada Aman Sentosa
sedang dalam proses perhitungan
untuk tingkat kandungan dalam

negeri (TKDN) dengan instansi yang
ditunjuk dan sudah dalam tahap proses
penilaian.
Waktu demi waktu PT Persada
Aman Sentosa berusaha untuk dapat
menjalin kerja sama dengan pihak lain.
Apalagi, potensi raw material yang
dapat dikembangkan cukup berlimpah
di Indonesia.
Bahkan, kemampuan industri
mesin produksi di dalam negeri juga
tidak kalah. Hal ini terbukti setelah
Persada Aman Sentosa mendesain
peralatan produksi sesuai dengan
kebutuhannya.
Tak hanya itu, Persada Aman
Sentosa juga membuka kesempatan
kepada industri lokal untuk bekerja
sama mengembangkan bisnis hasil
temuan rompi dan helm antipeluru
tersebut.
Saat ini PT Persada Aman Sentosa
telah mendapatkan tawaran kerja
sama rekanan bisnis di luar negeri,
antara lain Inggris, Australia, Jerman,
Singapura.
Atas temuannya itu, Irwan
mendapatkan penghargaan teknologi
industri dari Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono di Istana pada Rabu, 4
Januari 2012. Empat dari 69 penerima
penghargaan bidang industri lainnya
adalah PT Hartono Istana Teknologi
(LCD TV), PT Semen Gresik
(material baru dust return), PT Pindad
(amunisi kaliber kecil multivarian). mi
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Pioneer Botu-Like
di Bidang Kosmetik

Manusia tak hanya ingin puas dengan dengan hidup
yang lebih lama, tetapi juga ingin terlihat menarik dan
selalu ‘terlihat lebih muda’. Untuk itu, PT Martina Berto
Tbk meluncurkan produk antiaging Biokos Botu-Like.

K

einginan ini telah memacu
permintaan produk
antipenuaan sehingga
membentuk pasar bernilai
miliaran dolar. Global Industry
Analysts memproyeksikan pasar dunia
untuk produk antiaging (termasuk
farmasi) akan mencapai US$291,9
miliar pada tahun 2015.
PT Martina Berto, perusahaan
produk kecantikan yang berdiri sejak
1977, telah masuk pasar produk antiaging sejak 1980 dengan mengusung
merek Biokos yang menawarkan dua
khasiat utama, yaitu meremajakan kulit
dan anti stress.
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Hanya saja, saat pasar produk
perawatan kulit wajah pada tahun
2003 bertumbuh 20%, termasuk
kontribusi produk antipenuaan
yang bertumbuh 25%, ternyata tak
diikuti oleh rangakaian perawatan
antipenuaan dari Biokos.
Berdasarkan hasil kerja tim focus
group discussion, Biokos dinilai tak
populer meski kredibilitasnya cukup
baik. Selain itu, walaupun harga
Biokos ada di antara kelas ekonomi Adan B, tetapi diterima sebagai harga
kelas B. Tidak kalah penting, grup
tersebut merekomendasikan produk
baru yang lebih inovatif.

Untuk itu diperlukan suatu
breakthrough concept, yaitu konsep
produk yang berbeda dari produk
antipenuaan yang sudah ada di pasar,
tetapi tetap dapat diterima oleh
konsumen.
Pengertian penuaan menuntun
pada keadaan ‘terlihat tua’ karena garisgaris ekspresi yang menjadi permanen.
Garis ekspresi ini sebenarnya reversible
selama elastisitas kulit dan fungsi otot
dan jaringan masih baik.
Akan tetapi saat jaringan mulai
menua, garis ekspresi ini akan lebih
nyata dan permanen. Ini membuat
seseorang terlihat lebih tua.
Berbagai cara ditempuh untuk
mengatasi masalah ini, salah satunya
dengan penyuntikan botulinum toxin
(Botox) untuk melumpuhkan kerja
otot wajah secara sementara. Ini cara
yang invasif, dan menyakitkan disertai
kemungkinan efek samping.
Berdasarkan pengetahuan
itu, rangkaian produk Botu-Like
dikembangkan dengan tema garis
ekspresi (expression line) dan bukan
sekedar tema umum antikerut diusung
oleh kebanyakan produk di pasar.
Produk ini menawarkan alternatif
noninvasif dengan memanfaatkan
Botu-Like ComplexTM, yaitu suatu
bahan aktif yang bekerja seperti botox
untuk memperlambat pembentukan
garis-garis ekspresi.
Rangkaian produk Botu-Like
ini terdiri dari anti wrinkle intensive
correcting serum, anti wrinkle protective
day treatment dan anti wrinkle
overnight treatment.
Produk overnight treatment dan
protective day treatment merupakan
sediaan krim emulsi yang diproses
dengan sistem pemanasan dan
pendinginan, sedangan intensive
correcting serum merupakan sediaan
liquid gel yang diproses secara dingin.
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Rangkaian produk yang
diluncurkan pada 22 April 2006 itu
ternyata sukses mendongkrak kembali
penjualan Biokos sebesar 11% pada
akhir tahun 2006. Pada akhir tahun
2010, penjualan Biokos naik 38%.
Selain itu, dengan diposisikannya
sebagai produk premium, Botu- Like
juga tampil dengan kemasan yang
sama sekali baru, keluar dari ‘pakem’
kemasan Biokos regular.
Berbeda dengan produk antiaging
lainya, Botu-Like menangani masalah
penuaan bukan hanya dengan
mengatasi kerut tapi juga garis ekspresi
yang nyata dan permanen, dan biasa
ditangani dengan suntikan Botox.
Melalui teroboson baru dengan
Biokos Botu-Like, pembentukan garisgaris ekspresi pada wajah tersebut dapat
dicegah dengan cara topikal, sehingga
tidak menimbulkan sakit, mudah
diaplikasikan, dan terhindar dari efek
yang biasanya disebabkan oleh proses
injeksi seperti lebam (kebiruan), sakit
kepala, dan lain-lain.
Produk ini dapat dipakai oleh
semua orang layaknya menggunakan
kosmetik tanpa perlu bantuan
dokter ahli. Tak seperti Botox yang
penggunaannya terbatas pada area
tertentu, produk ini dapat digunakan
pada seluruh area wajah karena
didesain juga mengandung bahan aktif
lain yang bekerja sebagai antiaging
lainnya.
Harga produk cukup terjangkau
dibandingkan dengan penyuntikan,
atau pun dengan produk merek
internasional. Harga Biokos untuk
Botu-Like Serum 30 ml hanya
Rp124.000, dan Day/Night Cream
25 gr seharga Rp94.000. Sedangkan
produk merek internasional untuk
Wrinkle Concentrate 30 ml mencapai
Rp760.000, dan Day/Night Cream 30
g mencapai Rp760.000,
Berdasarkan hasil uji klinis
serta uji in vitro, formula unggulan
memberikan hasil nyata dalam 1 bulan
pemakaian. Selain aman digunakan,
produk ini berfungsi merelaksasi otot
wajah sehingga mengurangi kerutan
terutama di dahi, sudut mata, garis
senyum, dan sudut bibir.
Selain itu, mengurangi

kedalaman kerutan, mengencangkan
kulit, merawat elastisitas kulit,
meningkatkan kelembaban kulit, dan
meningkatkan kehalusan kulit.
Biokos Botu-Like merupakan
produk pioneer yang menggunakan
konsep botu-like di bidang kosmetik
yang memberi perawatan pada garisgaris ekspresi di wajah.
Penggunaan botol pump pada
desain produk Botu-Like merupakan
inovasi dan tanggung jawab dari
produsen untuk menjaga mutu,
kemanan dan manfaat dari produk
yang dipasarkan.
Botol pump merupakan teknologi
kemasan kosmetik yang dapat menjaga
kemurnian dari isinya. Diposisikan
sebagai produk premium dengan
kemasan yang sama sekali baru dengan
nuansa hijau dan eksklusif.
Tidak ada merek produk yang
dapat bertahan tanpa didukung oleh
strategi yang baik dan inovasi yang
berkesinambungan. Salah satu upaya
untuk mewujudkannya adalah dengan
berkolaborasi dengan institut-institut
terpercaya.
Rangkaian produk Biokos BotuLike merupakan hasil kolaborasi
antara Martha Tilaar Innovation
Center (MTIC) dengan Laboratorium
Martha Tilaar France yang
memadukan konsep kecantikan natural
dari Asia dengan kemajuan teknologi
dari Eropa.
Produk inovasi dari Biokos
ini memiliki formula khusus yang
dipantenkan sebagai Botu-Like
ComplexTM” dengan memanfaatkan
bahan baku hasil teknologi dari
prinsipal dan bahan aktif alami lain,
seperti bio-wrinkle filling complextm
berkandungan butir sodium hyaluronate
yang dapat menembus ke dalam kulit
lalu mengembang untuk mengisi garis
ekspresi yang dalam.
Selain itu, Saccharomyces/
Xylitum Black Tea ComplexTM
untuk meningkatkan kejernihan dan
memperbaiki arsitektur kulit agar
kembali padat, kencang, dan bening;
Whitening complexTM untuk
menghambat produksi melanin pada
beberapa titik pembentukannya.
Ada juga Ektrak Brown Seaweed

yang membantu melindungi kulit dari
pengaruh buruk lingkungan termasuk
radikal bebas; Ektrak Chamomile untuk
mencegah terjadinya iritasi kulit; dan
Ektrak Hibiscus Esculentus yang bekerja
mencegah pelepasan acetylcholine
sehingga mengurangi kontraksi otot
wajah dan efektif mengurangi lemak.
Berikutnya adalah Hydroviton yang
bekerja pada lapisan epidermis untuk
menjaga kelembaban kulit hingga 24
jam (long lasting moisturizer); serta
Ektrak Wild Yam Root dan Ektrak
Glycine Soja untuk menjaga elastisitas
dan kekencangan kulit wajah.
Pengembangan formula serta
proses produksi Biokos Botu-Like
dilakukan dengan mengikuti aturanaturan yang berlaku baik nasional
maupun internasional.
Pengujian ini dilakukan di
laboratorium Martha Tilaar Inovation
Center (MTIC) dengan metode
dan alat-alat sesuai dengan standar
internasional. Uji keamanan dan
manfaat produk dilakukan secara in
vitro dan klinis yang selalu dilakukan
di bawah pengawasan dokter ahli kulit
(Dermatologist).
Pengembangan dan proses
produksi dilaksanakan dengan
menerapkan green concept pada setiap
tahapan sehingga baik produk maupun
limbah produksi yang dihasilkan aman
bagi lingkungan.
Produk Botu-Like yang merupakan
hasil kolaborasi dengan Laboratorium
Martha Tilaar France, namun proses
produksi dan pengembangan produk
dilakukan oleh MTIC.
Hal ini agar pada akhirnya produk
dapat dibuat secara lokal baik dari
sisi pemanfaatan peralatan, teknologi
formulasi, dan keahlian individu.
Pada kolaborasi ini, selain dapat
membuktikan Martina Berto mampu
memegang kendali dalam suatu
kolaborasi juga banyak mendapat
manfaat terutama dalam hal transfer
teknologi dan ilmu pengetahuan.
Sehingga konsumen sebagai
pengguna produk dapat memperoleh
keuntungan dengan mendapatkan
produk bermutu internasional dengan
harga terjangkau. mi
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Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Nasional & Industri Nonmigas
Oleh Tim Redaksi Media Industri

Perekonomian Indonesia terus membaik karena
ditopang oleh stabilitas sektor keuangan yang kuat
diyakini memberi dampak positif terhadap kinerja
pada tahun 2011. Demikian juga terhadap kinerja
pertumbuhan sektor industri nonmigas.

S

etelah tumbuh 6,10 % pada
tahun 2010, perekonomian
Indonesia sepanjang tahun lalu
menunjukkan pertumbuhan
positif. Pada triwulan pertama tumbuh
6,49 %, lalu pada triwulan kedua 6,52
% dan triwulan ketiga sebesar 6,54 %.
Sementara itu, kinerja sektor
industri nonmigas dalam 2 tahun
terakhir juga menunjukkan
pertumbuhan, yang ditandai dengan
peningkatan investasi di sektor industri
sejak triwulan I/2011.
Kondisi tersebut membuat sektor
industri nonmigas cukup berpeluang
untuk kembali tumbuh di kisaran
6,0% - 7,0% pada tahun ini. Dengan
pertumbuhan sektor industri nonmigas
di kisaran angka tersebut maka
pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa
mencapai 6,0%- 6,4%.
Namun perkembangan ekonomi
di Zona Euro perlu diwaspadai karena
berpotensi menyebabkan gangguan
pada pertumbuhan ekonomi dunia,
terutama terkait dengan keberlanjutan
fiskal dan risiko di sektor perbankan
yang akan memengaruhi sektor riil.
Terjaganya daya beli masyarakat
oleh tingkat inflasi yang rendah
selama tahun 2011 dan kemungkinan
peningkatan pengeluaran konsumsi
pemerintah diperkirakan memacu
konsumsi domestik yang perannya
dalam pembentukan PDB masih
mencapai 63,3%.
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Peningkatan pengeluaran
pemerintah ini terkait dengan rencana
stimulus fiskal pada 2011, untuk
mengurangi dampak resesi global.
Tahun ini, konsumsi pemerintah
diproyeksi meningkat 10%-11%,
sedangkan konsumsi rumah tangga
diperkirakan tumbuh 4,9% - 5,0%.
Kondisi tersebut juga didukung
oleh membaiknya minat investasi di
Indonesia, yang tidak saja ditunjukkan
oleh peningkatan penanaman modal
asing (PMA-foreign direct investment)
dan juga perkembangan pasar modal
nasional secara cukup berarti, tetapi
juga oleh peningkatan investasi fisik
(pembentukan modal tetap bruto)
dalam produk domestik bruto sejak
triwulan I/2010, terutama berupa
pembelian barang modal berupa mesin
dan perlengkapan luar negeri.
Dalam 3 triwulan pertama 2011,
pembelian mesin, dan perlengkapan
dari luar negeri tumbuh signifikan
yakni 20,03%, lebih tinggi
dibandingkan dengan peningkatan
pada periode yang sama tahun
sebelumnya, hanya 17,3%.
Peningkatan investasi fisik yang
dibarengi dengan direct foreign
investment yang mencapai 63,2%
hingga triwulan III/2011 itu
menjadi pendukung utama kegiatan
produksi riil pada 2012, meski
pertumbuhannya sedikit melamban.
Pada 2012, pertumbuhan investasi fisik

diperkirakan mencapai 7,7%-8,1%.
Oleh karena itu, berdasarkan
kondisi tersebut, perekonomian
Indonesia pada tahun ini tidak akan
terlalu jauh terkoreksi meski tetap
akan dipengaruhi oleh krisis global
yang bisa lebih buruk dari krisis tahun
2008/2009.
Apalagi jika melihat peranan
ekspor dalam perekonomian
Indonesia yang tidak lagi dominan
dan terpusat pada beberapa negara
saja. Pada triwulan III 2011, peranan
ekspor dalam perekonomian nasional
hanya 26,5% dibandingkan dengan
peranannya yang mencapai 29,8% pada
2008.
Pangsa ekspor Indonesia ke
Amerika Serikat dan Zona Euro
juga terus menurun, meski tetap
mempunyai kontribusi cukup besar
dalam menyerap ekspor Indonesia.
Untuk ekspor nonmigas, kontribusi
kedua kawasan ini tinggal 22,5%, di
mana tujuan Eropa sekitar 12,7%
dan ke AS sekitar 9,8% selama tiga
triwulan pertama 2011. Kontribusi ini
jauh lebih kecil dibandingkan dengan
pangsa ekspor kedua wilayah tersebut
yang sebesar 32,8% pada tahun 2003.
Oleh karena itu harus tetap
mewaspadai efek berantai dari krisis
utang Eropa dan permasalahan fiskal
Amerika Serikat terhadap pelemahan
perdagangan dunia dan penurunan
harga komoditas. Namun tetap
diharapkan krisis ekonomi global
tidak akan terlalu mempengaruhi
perekonomian Indonesia secara
keseluruhan. Apalagi jenis komoditas
ekspor Indonesia juga sudah semakin
beragam.
Dengan semakin terdiversifikasinya
tujuan dan komoditas ekspor
Indonesia, maka pada tahun 2012

Artikel

ekspor Indonesia diperkirakan akan
tetap tumbuh, meski melambat. Pada
tahun 2012, pertumbuhan ekspor
barang dan jasa diperkirakan berada di
kisaran 9,2%-10,5%.

Industri nonmigas

Dari sisi produksi, pertumbuhan
ekonomi Indonesia diperkirakan akan
kembali didukung oleh pertumbuhan
sektor industri manufaktur, khususnya
industri nonmigas.
Pertumbuhan sektor industri
nonmigas yang mencapai 6,98%
(y-o-y) pada triwulan III/2011
menunjukkan kinerja yang cukup
menggembirakan, dan menjadi dasar
pertumbuhan sektor ini pada 2012.
Oleh karena itu, pada tahun ini
pertumbuhan industri nonmigas
diperkirakan bisa mencapai sedikitnya
6%. Bahkan, jika upaya – upaya
maksimal bisa dilakukan, industri
nonmigas diperkirakan bisa mencapai
7%, di mana sektor industri otomotif
industri logam dasar dan baja,
industri makanan dan minuman, dan
industri tekstil, barang kulit dan alas
kaki diharapkan bisa menjadi motor
pertumbuhan industri manufaktur
nonmigas pada 2012.
Pertumbuhan akan lebih mudah
dicapai jika peningkatan daya saing
industri dapat terus ditingkatkan.
Ini dibutuhkan tidak saja untuk
memperkuat pangsa ekspor produk
industri di luar negeri, tetapi juga
memperluas pasar dalam negeri.
Hal ini karena krisis global
diperkirakan menjadikan Indonesia
sebagai tujuan pasar bagi produk–
produk industri dari negara yang
sebelumnya mengekspor produknya ke
pasar Amerika Serikat dan Zona Euro.
Dengan jumlah penduduk
Indonesia yang mencapai 237 juta jiwa,
Indonesia merupakan pasar potensial
bagi banyak negara eksportir, seperti
China, Thailand, Malaysia, Korsel, dan
India.
Meski diprediksi bisa tumbuh
cukup tinggi pada tahun mendatang,
namun tantangan bagi sektor
manufaktur masih sangat besar pada
2012. Di samping belum didukung
oleh infrastuktur memadai, sektor ini

No.

Lapangan Usaha

2005

2006 2007 2008 2009* 2010
5.05 2.34 11.22 2.73

2011**
Kumulatif
TW III 2011 Tw III***

1 Makanan, Minuman, dan Tembakau

2.75

7.21

8.34

7.29

2 Tekstil, Brg. Kulit & Alas kaki

1.31

1.23 -3.68 -3.64 0.60

1.74

7.28

8.63

3 Brg. kayu & Hasil hutan lainnya

-0.92 -0.66 -1.74 3.45 -1.38 -3.50

0.03

0.88

4 Kertas dan Barang cetakan

2.39

2.09

5.79 -1.48 6.34

1.64

-1.22

2.26

5 Pupuk, Kimia& Barang dari karet

8.77

4.48

5.69 4.46

4.67

5.83

4.18

1.64

6 Semen & Brg. Galian bukan logam

3.81

0.53

3.40 -1.49 -0.51

2.16

8.28

6.12

7 Logam Dasar, Besi & Baja

-3.70

4.73

1.69 -2.05 -4.26

2.56

11.42

15.03

8 Alat Angk., Mesin & Peralatannya

12.38

7.55

9.73 9.79 -2.87 10.35

7.77

7.01

9 Barang lainnya
Industri Non Migas

2.61

3.62 -2.82 -0.96 3.19

2.98

6.32

4.59

5.86

5.27

5.09

6.98

6.49

juga masih menghadapi masalah biaya
investasi yang relatif mahal, meski suku
bunga kredit sudah semakin menurun
dengan penurunan BI Rate hingga 6%
sejak awal November 2011.
Oleh karena itu, untuk mencapai
pertumbuhan industri nonmigas
hingga mencapai 7%, pembangunan
infrastuktur merupakan faktor
yang sangat penting yang akan
mempengaruhi pertumbuhan industri
dan perekonomian Indonesia secara
keseluruhan.
Hal ini tidak saja karena
ketersediaan infrastruktur sangat
berperan penting untuk menjaga
kelangsungan arus barang dan jasa
tetapi juga dalam memperlancar proses
produksi pada berbagai kegiatan
ekonomi riil.
Ketersediaan dan peningkatan
kualitas infrastruktur – baik fisik
maupun nonfisik – sudah merupakan
keharusan jika dampak krisis ekonomi
global ingin dibatasi menjadi
seminimal mungkin.
Sementara itu, pertumbuhan
industri nonmigas sekitar 6,0%—
7,1% pada tahun ini didukung oleh
perkiraan pertumbuhan kelompok
industri makanan, minuman dan
tembakau yang mencapai 6,7% - 8,2%.
Pertumbuhan 8,2% akan dapat
dicapai jika pada tahun ini daya
saing kelompok industri ini semakin
meningkat, yang hendaknya diperkuat
dengan kebijakan pemerintah untuk
melindungi pasar domestik dari
serbuan produk–produk impor, seperti
makanan dan minuman, dari negara

5.15 4.05

2.56

tetangga baik yang masuk secara legal
maupun illegal.
Pertumbuhan yang relatif tinggi
diperkirakan juga akan terjadi pada
kelompok industri alat angkut, mesin
dan peralatannya, yakni 6,4% - 7,4%.
Perkiraan ini berdasarkan kenyataan
investasi di sektor industri ini yang
semakin meningkat. Selain itu, industri
otomotif dan komponennya semakin
berkembang di Indonesia.
Potensi pertumbuhan kelompok
industri ini sebenarnya bisa lebih besar
lagi melihat kinerjanya yang semakin
membaik dari tahun ke tahun. Namun,
demikian, dampak krisis global akan
berpengaruh pada kelompok industri
ini. Pada tahun 2008, sektor industri
ini mengalami kontraksi pertumbuhan
sebesar 2,87%.
Sementara itu, meski kemungkinan
besar akan terpengaruh oleh krisis
global, pertumbuhan industri tekstil,
barang kulit dan alas kaki diperkirakan
bisa bertumbuh 6,1%-7,5%.
Pertumbuhan sebesar 7,5% akan
dapat dicapai jika pemerintah berhasil
meningkatkan rasa nasionalisme
di kalangan masyarakat Indonesia
dengan terus mengimbau masyarakat
untuk menggunakan produk dalam
negeri, terutama di kalangan instansi
pemerintah.
Sementara itu, terus berlanjutnya
program restrukturisasi industri tekstil
diharapkan semakin meningkatkan
daya saing industri ini di tahun–tahun
berikutnya. mi
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Konsumsi domestik dan investasi

topang kinerja industri
Oleh : Heri

U

ntuk kali pertama sejak
2006, pertumbuhan
industri pengolahan
nonmigas pada 2011
melampaui kinerja ekonomi nasional.
Data Kementerian Perindustrian
menunjukkan sektor manufaktur
tumbuh 6,83% tahun lalu, lebih tinggi
dari peningkatan produk domestik
bruto sebesar 6,48%.
Kinerja industri nonmigas itu
merupakan perkembangan yang luar
biasa sebab dicapai ketika ekonomi
dunia melambat akibat dampak krisis
utang Eropa dan gempa besar di
Jepang. Selain itu, ekonomi Amerika
Serikat belum sepenuhnya pulih dari
krisis keuangan global pada 2008.
Pertumbuhan industri nonmigas
sebenarnya sudah melonjak pada
2010 menjadi 5,12% dari 2,56% pada
tahun sebelumnya. Namun, pada 2010,
pertumbuhan industri itu masih lebih
rendah dari PDB yang tumbuh 6,10%.
Kinerja manufaktur yang terus
meningkat itu membuat pemerintah
berani mematok pertumbuhan pada
2012 menembus 7%, meskipun
ekonomi domestik dibayangi oleh
krisis ekonomi global.
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Menteri Perindustrian M.
S. Hidayat optimistis tahun ini
industri pengolahan nonmigas akan
tumbuh lebih pesat dari perkiraan
awal Kemenperin. Pada akhir tahun
lalu, Menperin menetapkan target
pertumbuhan manufaktur 6%—7,1%
pada 2012.
“Meskipun ada koreksi
pertumbuhan ekonomi makro,
sampai sekarang saya tidak melihat
ada koreksi di sektor industri karena
banyak investasi masuk. Tahun ini
industri tetap bisa tumbuh 7,1% atau
lebih besar,” katanya.
Dorongan investasi baru akan
menjadi pemacu utama pertumbuhan
industri manufaktur pada 2012 ketika
kinerja industri tertekan oleh dampak
penaikan harga bahan bakar minyak
bersubsidi dan penurunan permintaan
ekspor.
Beberapa investasi skala besar
yang sudah dan akan direalisasikan
pada tahun ini antara lain pabrik
baja terpadu PT Krakatau Posco,
pabrik petrokimia Honam, pabrik ban
Hankook, penyulingan minyak bumi
Kuwait Petroleum di Balongan dan
Saudi Aramco di Tuban, Jawa Timur,

serta pembangunan pabrik semen
Anhui di Kalimantan Selatan.
Investasi besar lain juga datang
dari sektor otomotif. Sejumlah
prinsipal Jepang, seperti Toyota,
Daihatsu, Honda, dan Nissan sudah
mencanangkana proyek ekspansi
yang ditargetkan tuntas pada 2014.
Sebagian proyek itu direalisasikan
mulai 2012, sehingga dapat menopang
kinerja manufaktur hingga akhir tahun
ini.
Untuk mendorong lebih banyak
lagi investasi masuk ke dalam negeri,
pemerintah telah menggulirkan paket
insentif pajak berupa pembebasan
pajak selama 5-10 tahun (tax holiday)
dan perluasan penundaan pembayaran
pajak (tax allowance).
Di atas target
Berdasarkan data BPS, secara
kumulatif seluruh sektor industri
pengolahan nonmigas tumbuh positif
pada tahun lalu, meskipun masih ada
beberapa sektor yang tumbuh negatif
pada kuartal III.
Pertumbuhan tersebut juga
jauh di atas target rencana strategis
(renstra) Kemenperin untuk 2011
yang ditetapkan 6,1%. Pencapaian
itu terutama didorong oleh tingginya
pertumbuhan sektor industri logam
dasar, besi dan baja serta sektor
industri tekstil, barang kulit dan alas
kaki.
Sektor industri logam dasar, besi
dan baja tumbuh 13,06% pada 2011,
atau empat kali lipat target 2011 pada
renstra Kemenperin yang ditetapkan
3,4%. Adapun pertumbuhan industri
tekstil, barang kulit dan alas kaki
mencapai 7,52%, lebih tinggi dua kali
dari target 3,4%.
Sektor lain yang tumbuh
tinggi adalah industri makanan
dan minuman, yang tahun lalu
ekspansinya mencapai 9,19%. Kinerja
ini terutama didorong oleh konsumsi

Artikel

domestik yang tinggi seiring dengan
peningkatan daya beli masyarakat.
Industri makanan minuman selama
ini terus berkembang seiring dengan
pertumbuhan ekonomi nasional karena
54% dari PDB masih disumbang oleh
sektor konsumsi.
Dampak penaikan harga bahan
bakar minyak bersubsidi terhadap
industri makanan minuman pun
diperkirakan tidak akan terlalu besar.
Berdasarkan simulasi Kemenperin,
sektor manufaktur tetap akan tumbuh
pesat pada tahun ini meskipun
terimbas dampak penaikan harga
BBM, didorong oleh penguatan daya
beli masyarakat.
Daya beli yang kuat mendorong
pasar domestik menyerap lebih
banyak produk industri, terutama
produk konsumsi seperti makanan dan
minuman.
Simulasi itu menunjukkan industri
makanan dan minuman merupakan
sektor yang paling tidak terpengaruh

oleh penaikan harga BBM bersubsidi
dan tarif dasar listrik.
Pertumbuhan industri makanan,
minuman dan tembakau malah
diproyeksikan meningkat 0,13%—
0,14% setelah penaikan harga BBM

dan TDL. Tahun ini, Kemenperin
memperkirkan sektor itu tumbuh
6,7%—8,2%.
Kekebalan industri makanan,
minuman dan tembakau disebabkan
permintaan yang tinggi atas
produk industri itu dan rendahnya
ketergantungan pada bahan baku
impor.
Daya tahan industri itu berdampak
kuat pada daya tahan industri
manufaktur secara keseluruhan karena
besarnya kontribusi sektor tersebut.
Industri itu diperkirakan
menyumbangkan 35,2% dari PDB
sektor manufaktur pada 2012, lebih
tinggi dari industri angkutan, mesin
dan peralatannya (27,47%) ataupun
industri pupuk, kimia dan barang dari
karet (12,21%).
Di tengah kondisi pemulihan
ekonomi global dan tekanan kenaikan
harga minyak mentah dunia,
kondisi makro ekonomi Indonesia
diperkirakan masih tetap stabil,
dan sektor industri di diharapkan
dapat berperan lebih besar dalam
penyediaan lapangan pekerjaan.
Pembangunan industri tetap diarahkan
dapat mendukung transformasi
ketenagakerjaan dari sektor
berproduktifitas rendah ke sektor
berproduktifitas tinggi. Oleh karena
itu, sektor industri diarahkan dapat
menciptakan lapangan pekerjaan yang
lebih produktif. mi
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Industri Animasi Dari
Sudut Kota Cimahi
Oleh : Iu Rusliana

Tidak berlebihan jika menyebut Cimahi sebagai kota industri kreatif di Asia,
karena pelaku animasi Jepang dan Korea pun sudah mengakui itu.

N

AMA besar di industri
animasi seperti Nino
Puriando, Erwin Argh,
Sugeng dan Hendi
Hendratman adalah garansi bahwa
akan lahir nama-nama besar
berikutnya dari Cimahi. Karya mereka
antara lain iklas es krim Walls, produk
kosmetik Pixy, Belia, Citra, makanan
ringan Taro, Boneto, Kuku Bima
Energy dan lainnya.
Per 1 Desember 2011 ini, serial
film anak Menggapai Bintang yang
ditayangkan di televisi swasta adalah
karya dari Baros Creative Partner
yang merupakan bagian dari Cimahi
Creative Association (CCA). Sebuah
lembaga yang mengkoordinir,
melatih dan mendorong tumbuh
kembangnya industri kreatif di
Cimahi. Sebagai lembaga inkubasi,
CCA melatih ratusan anak muda
berbakat dan mengorganisir berbagai
kelompok industri kreatif. Selain
mengembangkan teknologi informasi
dan komunikasi, animasi dan film,
CCA juga mendorong komunitas
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kreatif lainnya seperti kerajinan dan
batik di Cimahi.
CCA adalah lembaga yang
mendapat dukungan penuh dari
Pemerintah Kota Cimahi.
Walaupun bukan lembaga resmi
yang berada di bawah pemerintah
kota Cimahi, dukungan pembiayaan
untuk kegiatan pelatihan dan
penyediaan fasilitas berupa gedung
Baros Information Technology
Creative (BITC) memberikan
gambaran keseriusan Pemerintah
Kota Cimahi untuk mendukung
tumbuhkembangnya industri kreatif di
kota tersebut.
Rupanya Kota Cimahi menyadari
bahwa kawasan yang dimilikinya
terbatas. Untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat adalah dengan
mengembangkan sumber daya
manusia. Industri kreatif pun menjadi
salah satu pilihannya.
Gedung BITC sendiri salah satu
fasilitas yang akan menjadi ikon Kota

Cimahi. BITC adalah konsep dari
Pemerintah Kota Cimahi yang akan
menjadikan wilayah Baros sebagai
pusat kegiatan baru di Kota Cimahi,
yaitu sebagai pusat kegiatan kreatifitas
sebagai tempat kegiatan dan pelayanan
yang berskala nasional maupun
internasional.
Gedung ini antara lain akan
difasilitasi ruang pelayanan publik
atau ruang display informasi layanan
umum, tempat untuk mengenalkan
dunia Informasi Teknologi (IT)
kepada masyarakat, perdagangan, serta
ruang penelitian dan pengembangan
bidang industri telematika.
Selain itu, akan disediakan pula
ruang untuk Studio Research and
Development bidang informatika dan
telekomunikasi. Ditambah fasilitas
untuk tenaga ahli IT dalam melakukan
penelitian, ruang komputer untuk
mengakses perkembangan teknologi,
ruang tempat pelatihan IT dan
Kegiatan Komunitas CCA (Cimahi
Creative Association). Ada juga
untuk ruangan display dan simulasi
multimedia (auditorium), tempat
seminar, diskusi dan rapat serta ruang
sarana prasarana film dan animasi.
BITC akan dikembangkan
menjadi Internet Data Centre (IDC),
fasilitas penyimpanan data bagi para
Internet Sevices Provider (ISP). Selain
itu sebagai tempat pengembangan
investasi infrastruktur untuk sentral
TV Kabel. Fungsi lainnya adalah
sebagai fasilitas pengembangan dan
produksi software untuk film dan
animasi. Bahkan BITC digunakan
untuk meningkatkan akses ICT
seluas-luasnya ke lokasi pemukiman,
fasilitas sosial dan umum. mi
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