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Pasokan Listrik

D

i tengah hiruk pikuk perkembangan situasi ekonomi nasional
yang diperkirakan mengalami penurunan sebagai imbas dari
melemahnya perekonomian dunia sektor industri tetap diharapkan
dapat menjadi andalan sebagai motor utama penggerak

perekonomian nasional.
Melonjaknya harga minyak bumi dunia yang diikuti dengan lonjakan
harga berbagai komoditi seperti pangan, tambang dan komoditi lainnya telah
mempengaruhi pertumbuhan industri nasional, padahal kontribusinya sangat
besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
Para pembaca yang budiman, berbicara masalah industri tidak akan
dapat lepas dari permasalahan pemenuhan kebutuhan sumber energi, baik
yang bersumber dari bahan bakar fosil (fossil fuel) seperti minyak bumi, gas
dan batubara, maupun energi listrik. Sebab, sumber-sumber energi itu sangat
dibutuhkan untuk menjalankan industri.
Sumber batubara dan gas di tanah air memang cukup banyak, tetapi
Indonesia masih mengalami kekurangan produksi minyak bumi dan listrik.
Khusus mengenai energi listrik, sampai saat ini Indonesia baru memiliki
kapasitas pembangkitan listrik sebesar 25.000 MW, sehingga kebutuhan listrik
nasional baru terpenuhi sekitar 60%-nya.
Dengan kemampuan menyediakan energi listrik sebesar itu, sudah barang
tentu kebutuhan listrik untuk industri di dalam negeri pun akan mengalami
gangguan akibat neraca listrik yang masih defisit. Sektor industri harus bersaing
dengan sektor konsumen rumah tangga, perkantoran, perhotelan dan lain-lain
untuk mendapatkan pasokan listrik sesuai dengan kebutuhannya.
Karena itu, Redaksi Majalah Media Industri dalam Laporan Utama edisi
Nomor 3 ini sengaja mengupas secara tuntas mengenai kebijakan pemerintah
dalam menyiasati kekurangan daya listrik dengan mengalihkan dua hari kerja
perusahaan-perusahaan industri ke hari libur Sabtu dan Minggu.
Selain mengenai kebijakan pengalihan hari kerja industri, dalam edisi ini
Redaksi juga menampilkan berbagai laporan dan tulisan yang sangat menarik

"Sambil menunggu stabilnya pasokan
listrik, yang dilakukan pemerintah saat

untuk disimak. Diantaranya adalah mengenai kebijakan SNI wajib untuk
produk Baja Lapis Seng, Baja Tulangan Beton, kebijakan impor barang modal
bekas, penerapan BMAD Baja dan lain-lain.
Dalam rubrik Ekonomi dan Bisnis, para pembaca juga dapat menyimak

ini bukanlah dengan menaikkan tarif

laporan mengenai pembentukan usaha patungan antara PT Krakatau Steel

dasar listrik, melainkan dengan mencoba

dan PT Aneka Tambang Tbk untuk mengolah bahan baku bijih besi lokal di

melakukan efisiensi, penghematan dan

dihadapi para pelaku usaha dalam usaha merealisasikan program pemerintah

optimalisasi penggunaan listrik melalui
pengaturan penggunaan listrik oleh
konsumen"

Kalimantan Selatan. Demikian pula dengan laporan mengenai kendala yang
membangun PLTU batubara 10.000 MW menyusul melonjaknya harga besi.
Para pembaca juga dapat mengikuti berbagai laporan lainnya yang terdapat
dalam rubrik Teknologi, Insert, Profil dan Artikel.
Akhir kata, kami mengucapkan selamat menyimak berbagai laporan
dan tulisan yang kami sajikan, dengan harapan semoga informasinya dapat
menambah wawasan para pembaca. Terima Kasih.
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Industri elektronika merupakan salah satu industri yang diprioritaskan
pengembangannya oleh pemerintah, termasuk di dalamnya industri
komponen atau pendukungnya.
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P

ermasalahan pasokan energi listrik
di tanah air dalam beberapa tahun
terakhir ini semakin menunjukkan
defisit yang makin besar. Hal itu
terjadi karena kebutuhan atau permintaan
energi listrik dari hari ke hari semakin
meningkat, sementara pasokannya relatif
tidak mengalami kenaikan. Kondisi ini telah
memaksa PT Perusahaan Listrik Negara
(PLN) selaku satu-satunya perusahaan yang
diserahi tugas mengelola pendistribusian
energi listrik di Indonesia, melakukan
pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah
wilayah di tanah air. Tentu saja pemadaman
listrik secara bergilir itu mengakibatkan
kerugian yang sangat besar bagi sektor
dunia usaha di daerah dan mengakibatkan
ketidaknyamanan bagi sektor konsumen
rumah tangga.
Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM), Purnomo Yusgiantoro
mengatakan defisit pasokan energi listrik
itu terjadi terutama karena sejak terjadinya
krisis ekonomi tahun 1997 Indonesia tidak
lagi membangun pembangkit listrik. Akibat
krisis ekonomi tahun 1997 itu terdapat 27
proyek pembangunan pembangkit listrik
yang terpaksa dibatalkan karena tidak
ada investor yang mau masuk. Baru pada
era pemerintahan Presiden Megawati

Soekarnoputri sekitar tahun 2000-an
kembali dimulai negosiasi pembangunan
pembangkit listrik baru.
Pembangunan pembangkit listriknya
sendiri umumnya membutuhkan waktu
selama 4-5 tahun, sementara pembangunan
pembangkit listrik pasca krisis ekonomi
baru dimulai pada tahun 2004 menyusul
disepakatinya term of condition dari proyek
pembangunan 10.000 MW pembangkit
listrik batubara.
“Sampai saat ini seluruh pembangkit
listrik yang ada di tanah air baru mampu
menyediakan daya listrik sebesar 25.000
MW. Dengan daya pembangkitan sebesar
itu, baru 60% rakyat Indonesia yang telah
menikmati listrik. Jadi, ketersediaan listrik
di tanah air memang mengalami defisit,
karena itu kita coba mengejarnya dengan
proyek pembangunan 10.000 MW. Namun
demikian listrik yang dihasilkan dari proyek
pembangunan 10.000 MW PLTU batubara ini
diperkirakan baru masuk ke jaringan listrik
PLN pada pertengahan atau akhir tahun
2009,” kata Purnomo saat menjelaskan
posisi pasokan dan kebutuhan lsitrtik
di tanah air dalam sosialisasi mengenai
rencana penerbitan SKB pengalihan waktu
kerja sektor industri di Jawa dan Bali yang
dipimpin Menteri Perindustrian Fahmi Idris

di geduang Departemen Perindustrian,
Jakarta belum lama ini.
Purnomo memperkirakan dalam tahun
2009 ada tiga PLTU batubara dari proyek
pembangunan 10.000 MW PLTU batubara
yang akan mulai memasok listrik ke PLN,
yaitu PLTU Labuhan di Banten, PLTU
Indramayu di Jawa Barat dan PLTU Rembang
di Jawa Tengah.
“Kalau seluruh proyek pembangunan
PLTU batubara 10.000 MW itu selesai maka
kita akan mampu meningkatkan kapasitas
pembangkitan listrik sebesar 10.000 MW
dari 25.000 MW menjadi 35.000 MW. Setelah
proyek pembangunan PLTU batubara 10.000
MW selesai maka kita akan lanjutkan dengan
proyek pembangunan pembangkit listrik
10.000 MW tahap kedua agar kita dapat
memenuhi seluruh kebutuhan lsitrik di tanah
air,” tutur Purnomo.
Sambil menunggu stabilnya pasokan
listrik, tambah Purnomo, yang dilakukan
pemerintah saat ini bukanlah menaikkan
tarif dasar listrik, melainkan dengan
mencoba melakukan efisiensi, penghematan
dan optimalisasi penggunaan listrik melalui
pengaturan penggunaan listrik oleh
konsumen.
“Saat ini kita memang berada dalam
dilemma yang sangat besar dimana

Pabrik dengan penerangan yang terbatas, pemadaman listrik secara bergilir telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi sektor dunia
usaha dan mengakibatkan ketidaknyamanan bagi sektor konsumen rumah tangga.
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Laporan Utama
pasokan listrik terbatas, sedangkan untuk
meningkatkan pendapatan PLN pemerintah
terpaksa harus mengeluarkan subsidi sampai
Rp 80 triliun. Tentu ini merupakan pilihan
yang sangat berat bagi pemerintah. Karena
itu, pemerintah kini beralih ke sisi konsumen
dimana yang bisa dilakukan di sisi ini adalah
penghematan dalam rangka efisiensi dan
optimalisasi penggunaan listrik. Tentu saja
ini membutuhkan kesadaran dari para
konsumen pengguna listrik,” kata Purnomo.
Menurut Purnomo, walaupun pasokan
listrik di Jawa dan Bali selama ini terbatas
hingga mengakibatkan defisit listrik pada hari
kerja Senin sampai Jumat. Namun sebaliknya
pada hari Sabtu dan Minggu di Jawa dan
Bali terjadi kelebihan daya sekitar 3.000
MW. Dengan pengaturan oleh pemerintah
itu maka diharapkan kelebihan daya listrik
pada Sabtu dan Minggu itu dapat digunakan
untuk menutup defisit daya pada hari Senin
sampai Jumat. Selama ini antara Senin
sampai Jumat, kalangan industri di Jawa dan
Bali mengalami defisit listrik antara 300 MW
sampai 600 MW dari kebutuhan daya listrik
total sebesar 7.000 MW.

Hari Kerja Sabtu dan Minggu
Berkaitan dengan rencana optimalisasi
penggunaan listrik tersebut Menteri
Perindustrian Fahmi Idris mengatakan
pemerintah melalui Peraturan Bersama
Lima Menteri (Menteri Perindustrian,
Menteri ESDM, Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri,
dan Menneg BUMN) menetapkan untuk
mengalihkan dua hari kerja sektor industri
pada Senin sampai Jumat ke hari libur Sabtu
dan Minggu.
“Jadi, dalam rangka optimalisasi
penggunaan daya listrik ini pemerintah
melalui Peraturan Bersama lima menteri
itu meminta kalangan industri di tanah air
untuk secara bergiliran memindahkan dua
hari kerja (antara Senin sampai Jumat) dalam
sebulan ke hari Sabtu dan Minggu. Mengenai
teknis pemindahan hari kerja sektor industri
ini termasuk pengelompokkannya akan
diatur oleh Pemerintah Daerah dan PT PLN,”
kata Menperin.
Menurut
Menperin,
kebijakan
pemindahan hari kerja sektor industri di
Jawa dan Bali ke hari Sabtu dan Minggu

ini merupakan kebijakan sementara sambil
menunggu masuknnya pasokan listrik dari
proyek pembangunan pembangkit listrik
batubara 10.000 MW pada tahun 2009.
Menperin mengatakan kebijakan
tersebut terpaksa dilakukan sebagai
upaya pemerintah untuk sebisa mungkin
menghindari pemadaman. “Tentu saja hal
ini akan mengurangi kenyamanan bagi
kalangan konsumen industri karena hal ini
memerlukan sejumlah penyesuaian dalam
hari kerja. Namun demikian, kami memohon
kesadaran kalangan pengusaha dan pekerja
agar dapat melakukan pemindahan hari
kerja ini demi kebaikan kita bersama.”
Kebijakan pengalihan hari kerja sektor
industri di Jawa dan Bali ke hari libur Sabtu
dan Minggu itu mulai berlaku pada tanggal
21 Juli 2008 dan diperkirakan akan berakhir
pada Desember 2009. “Kebijakan ini sifatnya
sementara dan mudah-mudahan pada bulan
Desember 2009 sudah bisa selesai (dicabut),”
tutur Menperin.
Menjawab pertanyaan salah satu
pengusaha yang mempertanyakan kebijakan
pemerintah yang cenderung mengorbankan

Jakarta di waktu malam, penghematan listrik di ibu kotapun diperlukan antara lain dengan menghentikan penggunaan listrik yang tidak perlu,
mematikan sebagian lift dan mengganti seluruh lampu penerangan dengan Lampu Hemat Energi (LHE).
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sektor produksi ketimbang sektor konsumsi,
Menperin Fahmi Idris mengatakan
penghematan penggunaan listrik di kantorkantor pemerintahan sudah lebih dulu
dilakukan menyusul keputusan rapat di
Kantor Wakil Presiden beberapa waktu lalu.
“Kantor Departemen Perindustrian
sendiri sudah lebih dulu melakukan
penghematan listrik antara lain dengan
menghentikan penggunaan listrik yang
tidak perlu, mematikan sebagian lift dan
mengganti seluruh lampu penerangan
dengan Lampu Hemat Energi (LHE). Dalam
rangka penghematan listrik ini pemerintah
melalui Kementerian Komunikasi dan
Informasi juga akan mengatur jam tayang
atau siaran televisi sedangkan Departemen
Perdagangan akan mengatur jam tayang
papan reklame,” kata Menperin.
Namun demikian, tambah Menperin,
untuk instansi-instansi tertentu yang karena
fungsi dan peranannya perlu beroperasi
selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu
seperti rumah sakit dan bandar udara maka
jam kerjanya tetap dipertahankan selama 24
jam sehari dan 7 hari seminggu.

Peraturan Bersama Lima Menteri
Untuk menciptakan payung hukum bagi
proses pengalihan hari kerja sektor industri
dari hari Senin sampai Jumat ke hari Sabtu
dan Minggu, pada tanggal 14 Juli 2008 lalu
telah ditandatangani Peraturan Bersama
Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara
Nomor: 47/M-IND/PER/7/2008, Nomor: 23
Tahun 2008, Nomor: Per.13/MEN/VII/2008,
Nomor: 35 Tahun 2008 dan Nomor: PER03/MBU/08 tentang Pengoptimalan Beban
Listrik Melalui Pengalihan Waktu Kerja pada
Sektor Industri di Jawa-Bali.
Dalam Peraturan Bersama tersebut
disebutkan bahwa pengoptimalan beban
listrik melalui pengalihan waktu kerja pada
sektor industri di Jawa-Bali itu ditujukan untuk
mengatasi ketidakseimbangan pasokan
listrik PT PLN dengan kebutuhan listrik
sektor industri. Selain itu, pengoptimalan
tersebut juga ditujukan untuk menghindari
pemadaman listrik sehingga sektor industri
dapat melakukan operasi dengan baik.
Berdasarkan Peraturan Bersama Lima
Menteri itu, setiap bulannya perusahaan
industri diwajibkan mengalihkan satu

Gardu Induk PLN, defisit pasokan energi listrik itu terjadi terutama karena sejak terjadinya krisis ekonomi
tahun 1997 Indonesia tidak lagi membangun pembangkit listrik.

sampai dengan dua hari waktu kerja pada
hari Senin sampai dengan Jumat ke hari
Sabtu dan Minggu. Penentuan perusahaan
industri dan waktu kerja tersebut ditetapkan
untuk setiap klaster/daerah industri oleh
Bupati/Walikota berdasarkan usulan PT PLN
(Persero) setempat. Jumlah pemakaian listrik
dari perusahaan industri yang mengalihkan
waktu kerjanya harus mencapai 10% dari
beban puncak pada klaster/daerah industri
dimaksud.
Bupati/Walikota wajib mengeluarkan
penetapan pengalihan waktu kerja tersebut
selambat-lambatnya tanggal 21 Juli 2008.
Bupati/Walikota juga wajib melakukan
monitoring terhadap pelaksanaan pengalihan
waktu kerja itu serta setiap bulan melaporkan
pelaksanaan pengalihan waktu kerja kepada
Menteri Perindustrian, Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
Kewajiban pengalihan waktu kerja
ke Sabtu dan Minggu tidak berlaku bagi
perusahaan industri yang beroperasi 24
jam sehari selama tujuh hari seminggu atau
perusahaan industri yang beroperasi selama
tujuh hari dalam seminggu. Sementara itu,
PT PLN (Persero) juga diwajibkan menjaga
stabilitas dan ketersediaan pasokan listrik
untuk sektor industri.
Dalam Peraturan Bersama itu juga
ditetapkan bahwa Menteri Perindustrian
bertugas mengkoordinasikan pengoptimalan
beban listrik itu melalui kerjasama antara
lain dengan KADIN mengenai penanganan

dan pembinaan program penghematan
energi pada sektor industri, serta melakukan
monitoring pelaksanaan pengalihan waktu
kerja di sektor industri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan
perhitungan pasokan dan kebutuhan listrik di
setiap daerah, dan mengawasi pelaksanaan
kewajiban PT PLN (Persero) dalam menjamin
stabilitas dan kepastian pasokan listrik.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
bertugas memfasilitasi pelaksanaan
pengaturan pengalihan waktu kerja
kepada pengusaha/organisasi pengusaha,
pekerja, serikat pekerja/serikat buruh.
Sedangkan Menteri Dalam Negeri bertugas
mengkoordinasikan Bupati/Walikota dalam
pelaksanaan dan monitoring pengalihan
waktu kerja di sektor industri.
Sementara itu, Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara bertugas mengawasi PT
PLN (Persero) dalam rangka melaksanakan
kewajiban pengalihan waktu kerja serta
mendorong perusahaan industri di
lingkungan Kementerian Negara BUMN
untuk melaksanakan pengalihan waktu
kerja.
Melalui Peraturan Bersama Lima Menteri
itu juga ditetapkan bahwa PT PLN (Persero)
diberikan kewenangan untuk mengenakan
sanksi berupa pemutusan aliran listrik
sementara bagi perusahaan industri yang
tidak melaksanakan ketentuan pengalihan
waktu kerja sebagaimana ditetapkan di
dalam Peraturan Bersama Lima Menteri
tersebut. ***
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Kebijakan

Baja Lembaran
Lapis Seng

Harus Sesuai SNI

Pemerintah c.q. Departemen Perindustrian menetapkan
seluruh produk Baja Lembaran Lapis Seng yang beredar
(diperdagangkan) di pasar domestik, baik yang berasal
dari produksi dalam negeri maupun yang berasal dari
impor harus (wajib) memenuhi ketentuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2008.

P

roduk Baja Lembaran Lapis
Seng merupakan baja lembaran/
gulungan hasil canai panas atau
dingin yang dilapisi logam seng
dengan proses celup panas.
Ketentuan
mengenai
penerapan
SNI secara wajib terhadap produk Baja
Lembaran Lapis Seng tersebut tertuang
dalam Peraturan Menteri Perindustrian
(Permenperin) Republik Indonesia Nomor 07/
M-IND/PER/2/2008 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja
Lembaran Lapis Seng Secara Wajib yang
ditandatangani Menteri Perindustrian Fahmi
Idris pada tanggal 13 Februari 2008.
Kendati
Permenperin
tersebut
ditetapkan pada tanggal 13 Februari 2008,
namun ketentuan itu baru berlaku efektif
terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2008
atau enam bulan setelah ditetapkan. Hal itu
dilakukan untuk memberikan kesempatan
kepada para pelaku usaha agar dapat
menyesuaikan produk dan segala sesuatunya
dengan ketentuan baru tersebut.
Penerapan SNI secara wajib terhadap
produk Baja Lembaran Lapis Seng dilakukan
dalam rangka memberikan jaminan atas
mutu produk, mencapai daya guna produksi,
melindungi konsumen terhadap mutu
produk, keamanan konstruksi serta untuk
menciptakan persaingan usaha yang sehat
dan adil.
Berdasarkan
Permenperin
itu,
pemerintah memberlakukan secara wajib
SNI 07-2053-2006 dan atau revisinya
terhadap Baja Lembaran Lapis Seng dengan
pos tarif/HS. 7210.41.10.00, HS. 7210.41.20.00,
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HS. 7210.41.90.00, HS. 7210.49.10.00, HS.
7210.49.20.00, HS. 7210.49.90.00, HS.
7212.30.10.00, HS. 7212.30.20.00 dan HS
7212.30.90.00.
Perusahaan yang memproduksi Baja
Lembaran Lapis Seng wajib menerapkan SNI
dan memiliki Sertifikat Produk Penggunaan
Tanda SNI (SPPT-SNI) Baja Lembaran
Lapis Seng sesuai ketentuan yang berlaku.
Selanjutnya setiap produsen juga diwajibkan
membubuhkan tanda SNI Baja Lembaran
Lapis Seng pada setiap produk dengan tanda
yang tidak mudah hilang.
SPPT-SNI Baja Lembaran Lapis Seng
diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk
(LSPro) yang telah diakreditasi oleh Komite
Akreditasi Nasional (KAN). Penerbitan SPPTSNI oleh LSPro dilakukan setelah melalui
pengujian kesesuaian mutu Baja Lembaran
Lapis Seng sesuai dengan persyaratan
SNI, dan setelah melalui audit penerapan
sistem manajemen mutu SNI 19-9001-2001/
ISO 9001:2000 atau revisinya atau sistem
manajemen mutu lainnya yang diakui.
LSPro selanjutnya melaporkan pelaksanaan
sertifikasinya kepada Dirjen Industri
Logam Mesin Tekstil dan Aneka (ILMTA)
Departemen Perindustrian.
Pengujian kesesuaian mutu Baja
Lembaran Lapis Seng dapat disubkontrakkan
kepada laboratorium uji yang telah
diakreditasi KAN atau disubkontrakkan
kepada laboratorium uji di luar negeri.
Khusus untuk kegiatan pengujian yang
disubkontrakkan kepada laboratorium uji
di luar negeri dipersyaratkan bahwa Badan
Akreditasi di negara yang bersangkutan

telah memiliki Perjanjian Saling Pengakuan
atau Mutual Recognition Agreement (MRA)
dengan KAN serta perjanjian bilateral atau
multilateral di bidang regulasi teknis antara
negara yang bersangkutan dengan negara
Republik Indonesia.
Baja Lembaran Lapis Seng Impor yang
akan memasuki daerah Pabean Indonesia
wajib memenuhi ketentuan SNI yang
dibuktikan dengan SPPT-SNI. Baja Lembaran
Lapis Seng impor yang telah memiliki
SPPT-SNI harus didaftarkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baja Lembaran Lapis Seng impor yang tidak
memenuhi ketentuan SNI dilarang masuk ke
daerah Pabean Indonesia dan harus diekspor
kembali atau dimusnahkan.
Dirjen ILMTA melaksanakan pembinaan
dan pengawasan terhadap pelaksanaan
penerapan SNI wajib Baja Lembaran Lapis
Seng. Dalam melakukan pengasawannya
Dirjen ILMTA dapat berkoordinasi dengan
Kepala Dinas Provinsi dan atau Kepala Dinas
Kabupaten/Kota. Sementara itu, Kepala
Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri (BPPI) Departemen Perindustrian
melaksanakan
pembinaan
terhadap
Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka
penerapan SNI Baja Lembaran Lapis Seng
secara wajib.
Pelaku
usaha
yang
melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan dalam
Permenperin tersebut diancam sanksi sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pelaku usaha yang telah memiliki SPPTSNI Baja Lembaran Lapis Seng sebelum
diterbitkannya
Permenperin
tersebut
harus telah menyesuaikan produksi dan
SPPT-SNI-nya
berdasarkan
ketentuan
dalam Permenperin yang baru, selambatlambatnya pada tanggal diberlakukannya
Permenperin itu.
Dengan diberlakukannya Permenperin
Nomor 07/M-IND/PER/2/2008 itu maka
Surat Keputusan Menteri Perindustrian
Nomor 256/M/SK/11/79, Nomor 131/M/
SK/3/1980 dan Nomor 287/M/SK/7/1980
sepanjang terkait dengan pemberlakuan
SNI Baja Lembaran Lapis Seng secara wajib
dan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 68/MPP/Kep/3/1997
tentang Penetapan dan Penerapan Secara
Wajib Satndar Nasional Indonesia Baja
Lembaran Lapis Seng (SNI 07-2053-1995)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ***

Kebijakan

Hot Rolled Coil (HRC) impor secara dumping telah merugikan industri nasional

Pemerintah Kenakan BMAD
Impor HRC dari Lima Negara

Terhitung mulai tanggal 3 Maret 2008 pemerintah Indonesia menerapkan
kebijakan tarif Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk baja canai
panas atau Hot Rolled Coil (HRC) yang diimpor dari lima negara, yaitu China,
India, Rusia, Taiwan dan Thailand dengan kisaran tarif BMAD 4,24% antara
sampai 56,51%.

K

ebijakan tersebut tertuang dalam
Peraturan Menteri Keuangan
(Permenkeu) Republik Indonesia
Nomor 39.1/PMK.011/2008 tentang
Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping
terhadap Impor Hot Rolled Coil dari Negara
China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand.
Kebijakan tersebut ditandatangani Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal
28 Februari 2008 dan mulai berlaku setelah
tiga hari sejak tanggal ditetapkan.

Kebijakan pengenaan tarif BMAD oleh
Menteri Keuangan itu dilakukan berdasarkan
hasil penyelidikan Komite Anti Dumping
Indonesia (KADI). Komisi ini menyatakan
adanya bukti-bukti kuat tentang adanya HRC
impor secara dumping di pasar dalam negeri
yang berasal dari negara China, India, Rusia,
Taiwan dan Thailand. Beredarnya produk
HRC impor secara dumping itu dinilai KADI
telah menyebabkan terjadinya kerugian
terhadap industri dalam negeri.

Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan (Permenkeu) tersebut, impor
HRC (pos tarif/HS 7208.19, 7208.25, 7208.26,
7208.27, 7208.36, 7208.37, 7208.38, 7208.39
dan 7208.90) yang berasal dari China, India,
Rusia, Taiwan dan Thailand dikenakan BMAD
selama lima tahun terhitung sejak ditetapkan
tanggal 28 Februari 2008.
Dalam Permenkeu itu ditetapkan tarif
BMAD yang berlaku untuk setiap perusahaan
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Kebijakan
produsen HRC dari masing-masing negara.
Untuk pemasok HRC dari China ditetapkan
bahwa Wuhan Iron & Steel (Group) Co.
terkena BMAD sebesar 0%, Angang Steel
Company Ltd. dan Baosan Iron Steel Co.
Ltd. terkena BMAD 25,18%, dan perusahaan
pemasok HRC lainnya dari China terkena
BMAD 42,58%.
Kalangan pemasok HRC dari India
terkena tarif BMAD yang berkisar antara
12,95% sampai 56,51%, yaitu Essar Steel Ltd.
terkena BMAD sebesar 12,95%, JSW Steel Ltd.
terkena tarif BMAD 22,25% dan perusahaan
pemasok HRC lainnya terkena tarif BMAD
sebesar 56,51%.
Para pemasok HRC dari Rusia terkena
tarif BMAD mulai dari 5,58% sampai 49,47%,
yaitu Novolipetsk Steel terkena tarif BMAD
8,96%, Magnitogorsk Iron & Steel Works
terkena tarif BMAD 30,86%, JSC Severstal
terkena tarif BMAD 5,58% dan perusahaan
pemasok HRC lainnya dari Rusia terkena
tarif BMAD sebesar 49,47%.
Kalangan perusahaan pemasok HRC
dari Taiwan terkena tarif BMAD mulai dari

kebijakan pengenaan tarif
BMAD terhadap impor
HRC dari lima negara
berlaku selama lima tahun
terhitung sejak ditetapkan,
namun kebijakan
BMAD tersebut dapat
ditinjau kembali paling
cepat 12 bulan setelah
ditetapkannya Peraturan
Menteri Keuangan
0% sampai 37,02%, yaitu Chung Hung Steel
Company Ltd. terkena tarif BMAD sebesar
4,24%, China Steel Corporation terkena tarif
BMAD 0%, Shang Shing Steel Industrial
terkena tarif BMAD sebesar 4,70% dan
perusahaan pemasok HRC lainnya dari
Taiwan terkena tarif BMAD 37,02%.

Sementara itu, kalangan pemasok HRC
dari Thailand terkena tarif BMAD yang
bervariasi mulai dari 7,52% sampai 27,44%,
yaitu Sahaviriya Steel Industries Public Co.
Ltd. terkena tarif BMAD sebesar 11,23%,
Nakornthal Strip Mill Public Co. Ltd. terkena
tarif BMAD sebesar 12,78%, G Steel Ltd.
terkena tarif BMAD 7,52% dan perusahaan
pemasok HRC lainnya dari Thailand terkena
tarif BMAD sebesar 27,44%.
Walaupun kebijakan pengenaan tarif
BMAD terhadap impor HRC dari lima negara
tersebut berlaku selama lima tahun terhitung
sejak ditetapkan, namun kebijakan BMAD
tersebut dapat ditinjau kembali paling cepat
12 bulan setelah ditetapkannya Peraturan
Menteri Keuangan tersebut.
Melalui Peraturan Menteri Keuangan itu,
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri
Mulyani Indrawati atas nama pemerintah
telah menginstruksikan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai untuk melaksanakan semua
ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan itu. ***

Supermarket, merupakan salah satu bidang usaha yang merupakan hasil sinkronisasi Perpres
Pasar dan Perpres 77.
Hot Rolled Coil (HRC), (KADI) menyatakan bahwa terdapat bukti-bukti kuat tentang adanya HRC impor secara dumping di pasar dalam negeri yang
berasal dari negara China, India, Rusia, Taiwan dan Thailand.
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Kebijakan

Depperin Atur Tatacara

Penerbitan
Pertimbangan Teknis
Impor Barang Modal
Bekas

Alat berat rekondisi, setiap importir barang modal bukan baru (yaitu perusahaan rekondisi)
harus mendapatkan pertimbangan teknis atas barang modal bukan baru yang akan diimpornya
dari Departemen Perindustrian.

M

enyusul terbitnya Peraturan
Menteri
Perdagangan
(Permendag)
Republik
Indonesia Nomor 49/MDAG/PER/12/2007 tentang Ketentuan Impor
Barang Modal Bukan Baru, Departemen
Perindustrian telah menerbitkan Peraturan
Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor
09/M-IND/PER/2/2008 tentang Ketentuan
dan Tatacara Penerbitan Pertimbangan
Teknis Atas Impor Barang Modal Bukan Baru
terhadap Perusahaan Rekondisi.
Penerbitan Permenperin Nomor 09/MIND/PER/2/2008 tersebut terkait erat
dengan Permendag Nomor 49/M-DAG/
PER/12/2007 karena dalam Permendag itu
terdapat salah satu klausul yang antara
lain menetapkan kewajiban bagi setiap
importir barang modal bukan baru (yaitu
perusahaan rekondisi) untuk mendapatkan
pertimbangan teknis atas barang modal
bukan baru yang akan diimpornya dari
Departemen Perindustrian.
Permenperin
Nomor
09/M-IND/
PER/2/2008 antara lain menetapkan bahwa
setiap perusahaan rekondisi (perusahaan
yang telah memiliki izin usaha industri di

bidang usaha pemulihan dan perbaikan
barang modal bukan baru) yang akan
melakukan impor barang modal bukan baru
wajib memiliki pertimbangan teknis dari
Departemen Perindustrian c.q. Direktur
Jenderal Industri Logam Mesin Tekstil dan
Aneka (ILMTA).
Untuk mendapatkan pertimbangan
teknis tersebut perusahaan rekondisi harus
mengajukan permohonan kepada Dirjen
ILMTA dengan melampirkan dokumen
berupa copy Izin Usaha Industri atau Tanda
Daftar Industri; daftar kebutuhan jenis,
jumlah, spesifikasi teknis, dan nomor pos
tarif/HS sepuluh digit barang modal bukan
baru; dan Laporan Hasil Survey kemampuan
perusahaan rekondisi.
Survey
kemampuan
perusahaan
rekondisi dilakukan oleh Direktorat Jenderal
ILMTA, kecuali untuk alat berat dan mesin
photocopy tidak berwarna dilakukan
oleh perusahaan surveyor PT (Persero)
Superintending Company of Indonesia
(Sucofindo) atau PT Surveyor Indonesia.
Apabila dipandang perlu, sebelum
menerbitkan pertimbangan teknis atas
rencana impor barang modal bukan baru

yang diajukan perusahaan rekondisi, Dirjen
ILMTA dapat meminta masukan dari instansi
terkait dan atau asosiasi.
Dirjen ILMTA dapat mengabulkan
atau menolak permohonan penerbitan
pertimbangan teknis itu paling lambat lima
(5) hari kerja terhitung sejak permohonan
diterima secara lengkap dan benar.
Dalam hal ini surveyor mempunyai tugas
untuk melakukan verifikasi atas kebenaran
kemampuan perusahaan rekondisi dalam
melakukan pemulihan dan perbaikan barang
modal bukan baru yang meliputi kelengkapan
dokumen dan kemampuan rekondisi.
Hasil verifikasi itu kemudian dituangkan
dalam Laporan Hasil Survey kemampuan
perusahaan rekondisi yang setidaknya
memuat informasi tentang hasil penilaian
yang menyatakan jumlah dan jenis barang
modal bukan baru yang dapat direkondisi
serta kemampuan untuk melakukan
pemulihan dan perbaikan.
Surveyor menerbitkan Laporan Hasil
Survey kemampuan perusahaan rekondisi
selambat-lambatnya dua hari kerja setelah
dilakukan survey kemampuan perusahaan
rekondisi.Surveyorkemudianmenyampaikan
Laporan
Hasil
Survey
kemampuan
perusahaan rekondisi itu kepada Dirjen
ILMTA. Laporan Hasil Survey itu antara lain
terdiri dari laporan atas pelaksanaan survey
kemampuan industri rekondisi setiap tiga
bulan yang memuat sekurang-kurangnya
rekapitulasi data perusahaan yang telah
disurvey dan hasil penilaian survey
kemampuan perusahaan rekondisi. Selain
itu, Laporan Hasil Survey juga memuat data
atau informasi atau keterangan tentang
perusahaan yang mengajukan survey
kemampuan perusahaan rekondisi apabila
sewaktu-waktu diperlukan.
Dirjen ILMTA Departemen Perindustrian
mengatur lebih lanjut kegiatan verifikasi
oleh surveyor dalam bentuk pedoman
teknis pelaksanaan verifikasi kemampuan
perusahaan rekondisi yang ditetapkan
dengan Peraturan Dirjen ILMTA.
Biaya pelaksanaan survey kemampuan
perusahaan rekondisi yang dilakukan oleh
surveyor dibebankan kepada perusahaan
rekondisi yang besaran nilainya ditentukan
berdasarkan pertimbangan azas manfaat.
Kebijakan yang tertuang dalam
Permenperin Nomor 09/M-IND/PER/2/2008
itu mulai berlaku sejak ditetapkan pada
tanggal 18 Februari 2008 dan akan berakhir
pada tanggal 31 Desember 2008. ***
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Paket Kebijakan Stabilisasi
Harga Pangan
Disiapkan Stimulus Fiskal Rp. 13, 7 Triliun

Minyak goreng dalam kemasan, Untuk komoditi minyak goreng, pemerintah akan melaksanakan kegiatan penjualan minyak goreng dalam kemasan
sederhana tanpa merek dengan harga yang disubsidi pemerintah.

L

onjakan harga berbagai kebutuhan
pokok pangan masyarakat yang
terjadi sejak paruh kedua tahun
2007 lalu memaksa pemerintah
untuk melakukan intervensi di pasar
produk pangan domestik melalui berbagai
kebijakan yang tertuang dalam paket
kebijakan stabilisasi pangan. Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri yang
mengumumkan paket kebijakan stabilisasi
pangan tersebut tanggal 1 Februari 2008 lalu
seusai melakukan sidang kabinet paripurna
di Kantor Presiden, kompleks Istana Negara,
Jakarta. Hadir dalam sidang kabinet tersebut,
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri
Kabinet Indonesia Bersatu.
Dalam kesempatan tersebut Presiden
SBY mengumumkan langkah pemerintah
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untuk menyiapkan stimulus fiskal senilai Rp
13,7 triliun. Stimulus fiskal tersebut berasal
dari penambahan belanja negara akibat
tambahan subsidi pangan senilai Rp 3,6
triliun dan berkurangnya penerimaan negara
akibat kebijakan pembebasan bea masuk dan
berbagai pajak yang ditanggung pemerintah
senilai Rp 10,1 triliun.
Tentu saja pemberian stimulus fiskal
tersebut akan membawa konsekuensi
ekonomi berupa perubahan struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) tahun 2008. Karena itu, pemerintah
menyatakan akan mempercepat revisi
terhadap APBN 2008 dengan mengajukan
Rancangan
Undang-Undang
tentang
Perubahan APBN 2008 kepada DPR
pertengahan Februari 2008.

Tempe Makanan tradisional, kedelainya sebagian
masih impor

Kebijakan
Menko
Perekonomian
Boediono
mengatakan dalam sidang kabinet paripurna
itu Presiden SBY mengharapkan agar
pemberian stimulus fiskal itu tidak akan
meningkatkan risiko terhadap APBN,
walaupun disadari pemberian stimulus fiskal
tersebut tentu akan membawa dampak
terhadap APBN 2008.
“Implikasi terhadap APBN masih
dalam perhitungan yang cermat. Presiden
menginginkan
kebijakan
stabilisasi
ditampung dalam APBN 2008 sehingga
bisa dilaksanakan segera tanpa harus
meningkatkan risiko pada APBN,” kata
Boediono.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
menambahkan sebagai tindak lanjut
dari sidang kabinet paripurna tersebut,
Departemen Keuangan telah mengeluarkan
sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
antara lain tentang penurunan besaran Pajak
Penghasilan (PPh) impor kedelai, gandum
dan tepung terigu dari 2,5% menjadi 0,5%.
Menkeu juga mengeluarkan PMK
tentang penetapan jenis barang ekspor
tertentu dan besaran tarif pungutan ekspor
secara progresif untuk produk kelapa
sawit, minyak kelapa sawit dan turunannya
yang tertuang dalam PMK Nomor 9/
PMK.011/2008. Pada prinsipnya PMK
tersebut hanya mengubah daftar tarif PE
progresif kelapa sawit, minyak kelapa sawit
dan produk turunannya dengan memperluas
batasan atau kisaran pengenaan PE,
khususnya apabila terjadi kenaikan harga
referensi CPO hingga melampaui US$ 1.100
per ton.
Dalam
PMK
tersebut
Menkeu
memperluas kisaran harga CPO yang
menjadi referensi untuk penerapan PE, yaitu
apabila harga referensi CPO di pasar dunia
(CIF) di atas US$ 1.100 per ton maka tarif PE
CPO yang berlaku adalah 15%, selanjutnya
apabila harga CPO dunia di atas US$ 1.200
per ton maka tarif PE yang berlaku adalah
20% dan apabila harga CPO dunia di atas
US$ 1.300 per ton maka tarif PE yang berlaku
adalah 25%.
Menkeu Sri Mulyani mengatakan untuk
keperluan stabilisasi harga pangan tersebut
pemertintah telah menyiapkan dana senilai
Rp 3,6 triliun untuk memenuhi kebutuhan
tambahan dana subsidi pangan. Dana
tambahan subsidi sebesar itu diantaranya
akan dipergunakan untuk penambahan
subsidi beras bagi rakyat miskin (raskin)

sebesar Rp 2,6 triliun, dana untuk melanjutkan
kegiatan penjualan minyak goreng dengan
harga murah bagi masyarakat tidak mampu
senilai Rp 500 miliar dan bantuan langsung
subsidi harga kedelai bagi para perajin tempe
dan tahu senilai Rp 500 miliar.
Menko
Perekonomian
Boediono
menambahkan upaya stabilisasi harga
kebutuhan bahan pokok bagi masyarakat
yang dilakukan pemerintah meliputi tiga
langkah utama. Pertama, menambah jatah
raskin dari 10 kg menjadi 15 kg per keluarga
per bulan dengan harga Rp 1.600 per kg.
Kedua, menurunkan bea masuk beras dari
Rp 550 per kg menjadi Rp 450 per kg, Ketiga,
meningkatkan produksi beras pada tahun
2008 sebesar 5% dan tahun 2009 sebesar 5%
melalui percepatan bantuan benih bermutu.
Untuk minyak goreng, pemerintah akan
melaksanakan penjualan minyak goreng
dalam kemasan sederhana tanpa merek
dengan harga yang disubsidi pemerintah.
Target dari kegiatan tersebut adalah
masyarakat berpendapatan rendah dan
UKM pengguna minyak goreng. Kegiatan
penjualan minyak goreng murah untuk
rakyat miskin dan UKM itu dilakukan selama
enam bulan dengan subsidi sebesar Rp 2.500
per liter.
Lebih lanjut Deputi Menko Perekonomian Bayu Krisnamurti menjelaskan,
dalam rangka menurunkan harga minyak
goreng di pasar domestik, peme-rintah
juga telah memutuskan untuk memperluas
fasilitas kebijakan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) yang ditanggung pemerintah

(PPN DTP). Semula hanya terbatas untuk
minyak goreng curah tanpa merek kini juga
mencakup minyak goreng bermerek dalam
kemasan.
Sementara itu, untuk stabilisasi harga
komoditi pangan lainnya, yaitu kedelai,
gandum dan terigu, Menko Perekonomian
Boediono mengatakan, pemerintah telah
mengeluarkan sejumlah kebijakan lainnya.
Untuk komoditi kedelai, pemerintah telah
menurunkan tarif bea masuk dari 10%
menjadi 0%, menurunkan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) impor kedelai dari 10% menjadi
0% dan menurunkan Pajak Penghasilan
(PPh) 21 dari 2,5% menjadi 0,5%. Selain itu,
pemerintah juga memberikan subsidi harga
kedelai bagi para perajin tahu dan tempe di
pasar domestik rata-rata sebesar Rp 1.000
per kg.
Untuk menstabilkan harga terigu di
pasar dalam negeri, pemerintah juga telah
menurunkan tarif bea masuk impor terigu
dari 5% menjadi 0% serta menanggung
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) gandum dan
terigu yang selama ini terkena tarif PPN 10%.
Kebijakan pemerintah lainnya dalam upaya
menstabilkan harga terigu dan meringankan
beban usaha kecil menengah dan mikro
(UMKM) pangan berbasis terigu di dalam
negeri adalah, merevisi dan menunda
sementara pemberlakuan SNI wajib untuk
komoditas terigu yang beredar di pasar
domestik serta memfasilitasi keikutsertaan
UMKM pangan berbasis terigu dalam
program konversi minyak tanah ke LPG. ***

Tahu yang juga berasal dari kedelai impor, Departemen Keuangan telah mengeluarkan
sejumlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) antara lain tentang penurunan besaran Pajak
Penghasilan (PPh) impor kedelai, gandum dan tepung terigu dari 2,5% menjadi 0,5%.
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Depperin Lanjutkan
Program Restrukturisasi
Mesin Industri TPT
Setelah berhasil menjalankan program restrukturisasi
mesin/peralatan industri Tekstil dan Produk Tekstil
(TPT) sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan
industri TPT sebagai salah satu industri prioritas
nasional, Departemen Perindustrian memutuskan
untuk melanjutkan program itu pada tahun 2008.

Mesin tekstil dalam sebuah pameran di Bandung.
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P

rogram restrukturisasi mesin/
peralatan industri TPT yang untuk
pertama kalinya dilaksanakan
pada tahun 2007 itu kembali
diselenggarakan pada tahun 2008 menyusul
terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian
(Permenperin) Republik Indonesia Nomor
15/M-IND/PER/3/2008 tentang Program
Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri
Tekstil dan Produk Tekstil. Walaupun baru
ditandatangani tanggal 17 Maret 2008,
namun Permenperin itu memiliki daya laku
surut sejak tanggal 1 Januari 2008.
Dalam Permenperin tersebut dinyatakan
bahwa Menteri Perindustrian bertanggung
jawab atas kebijakan, program dan
pelaksanaan restrukturisasi mesin/peralatan
industri TPT dalam rangka penyelamatan
dan peningkatan daya saing industri TPT
nasional.
Dalam rangka penyelamatan dan
peningkatan daya saing Departemen
Perindustrian memberikan keringanan
pembiayaan pembelian mesin/peralatan
industri TPT bagi perusahaan industri TPT
yang melakukan restrukturisasi mesin/
peralatan. Keringanan biaya diberikan hanya
kepada perusahaan yang menggunakan
teknologi yang lebih maju.
Keringanan pembiayaan itu dibiayai dari
DIPA Direktorat Jenderal Industri Logam
Mesin Tekstil dan Aneka Departemen
Perindustrian Tahun Anggaran 2008
dan tahun-tahun selanjutnya sepanjang
anggarannya
tersedia
dalam
DIPA
Departemen Perindustrian.
Perusahaan industri TPT yang berhak
mendapatkan keringanan biaya itu wajib
memenuhi tiga ketentuan. Pertama,
perusahaan industri TPT yang bergerak
dalam industri serat buatan, pemintalan,
pertenunan, perajutan, pencelupan/printing/
finishing, industri pakaian jadi (garmen)
dan atau barang jadi tekstil lainnya. Kedua,
perusahaan tersebut mengganti sebagian
dan atau seluruh permesinan dengan
teknologi yang lebih maju dan kondisi baru
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(bukan bekas). Ketiga, jenis mesin terkait
dengan proses produksi dan peralatan
penunjang.
Keringanan pembiayaan dimaksud
diberikan dalam dua bentuk, yaitu berupa
potongan harga pembelian mesin/peralatan,
atau berupa pinjaman pembiayaan dengan
suku bunga rendah melalui sistem modal
padanan.
Potongan harga pembelian mesin/
peralatan diberikan kepada perusahaan
industri TPT yang memenuhi ketentuan di
atas dengan cara penggantian (reimburse).
Potongan harga pembelian mesin ditetapkan
sebesar 10% dari nilai mesin dengan
ketentuan nilai potongan harga maksimum
Rp 5 miliar per perusahaan per tahun
anggaran dengan memberikan bukti-bukti
pembelian.
Khusus bagi perusahaan industri TPT
yang
menggunakan
mesin/peralatan
produksi dalam negeri maka potongan
harga pembeliannya mesin/peralatannya
ditetapkan lebih besar, yaitu sebesar 15%
dengan cara menambahkan bukti Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bukti-bukti pembelian itu berlaku bagi
pembelian mesin/peralatan sekurangkurangnya bertanggal 1 Juli 2007 untuk
bantuan potongan harga yang dibiayai
dengan APBN Tahun 2008 dan bertanggal 1
Juli untuk tahun-tahun berikutnya.
Mekanisme penyaluran potongan harga
pembelian mesin/peralatan dilaksanakan
terhadap sumber pembiayaan yang berasal
dari kredit perbankan (cash loan dan non
cash loan), kredit supplier mesin, pembelian
tunai, dan atau sewa beli melalui Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB).
Keringanan dalam bentuk pinjaman
pembiayaan dengan suku bunga rendah
melalui sistem modal padanan merupakan
pembiayaan yang dilakukan bersama dengan
pembebanan perusahaan industri TPT 20%,
Lembaga Pengelola Program (LPP) 10% dan
Departemen Perindustrian 70%.
Pinjaman
pembiayaan
pembelian
mesin/peralatan dengan modal padanan
dilaksanakan oleh LPP dalam bentuk
pinjaman berbunga rendah dan diberikan
kepada perusahaan industri TPT yang
memenuhi tiga ketentuan di atas dan telah
melakukan produksi komersial selama dua
tahun sejak diberikannya izin usaha industri.
Beberapa ketentuan lainnya yang juga

Mesin Pemintalan, Dalam program restrukturisasi perusahaan industri TPT yang bergerak di
pemintalan berhak mendapatkan keringanan biaya

harus dipenuhi perusahaan industri TPT
yang mendapatkan pinjaman pembiayaan
pembelian mesin/peralatan dengan modal
padanan adalah pembelian mesin/peralatan
minimal sebesar Rp 100 juta sampai dengan
maksimal Rp 5 miliar; tingkat suku bunga
pinjaman sebesar 7% per tahun; dan jangka
waktu pinjaman paling lama lima tahun.
Pinjaman berlaku bagi pembelian yang
sekurang-kurangnya bertanggal sejak 1
Juli 2007, untuk bantuan potongan harga
yang dibiayai dengan APBN Tahun 2008
dan bertanggal 1 Juli untuk tahun-tahun
berikutnya. Pengembalian pinjaman dan
bunga dilakukan setelah dipotong biaya
administrasi LPP, disetorkan ke Kas Negara
sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP). Besaran biaya administrasi LPP
ditetapkan bersama oleh Dirjen ILMTA
dengan pimpinan LPP.
Dirjen
ILMTA
selaku
Kuasa
Pengguna Anggaran wajib membuat
pertanggungjawaban atas pelaksanaan
Program Peningkatan Teknologi industri
TPT dalam bentuk laporan keuangan
yang mengacu kepada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 59/PMK.06/2005 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat.
Dirjen ILMTA wajib melaporkan
penggunaan anggaran, pencapaian tujuan
dan sasaran program secara tepat guna dan
tepat sasaran kepada Menteri Perindustrian
setiap enam bulan sekali.
Perusahaan industri TPT yang telah
mengikuti program wajib menyampaikan
laporan kemajuan pemasangan dan
pemanfaatan mesin/peralatan setiap enam
bulan sekali kepada Dirjen ILMTA.
Agar program bisa berjalan optimal
dan tepat sasaran, pemerintah membentuk

TimPengarah dan Tim Teknis yang
beranggotakan pejabat di lingkungan
Departemen Perindustrian, Bappenas,
Departemen Keuangan, BKPM, Dinas
Provinsi yang menangani industri, Asosiasi
Pertekstilan Indonesia (API), PT Dirgantara
Indonesia (Persero) dan PT Pindad (Persero)
serta instansi teknis lainnya. Tim Pengarah
dan Tim Teknis itu dibentuk dan ditetapkan
oleh Dirjen ILMTA.
Apabila perusahaan industri TPT
penerima keringanan pembiayaan pembelian mesin/peralatan melalui potongan
harga melanggar ketentuan Permenperin
No. 15/M-IND/PER/3/2008 beserta peraturan pelaksanaannya maka perusahaan
itu dikenakan sanksi berupa kewajiban
mengembalikan keringanan pembiayaan
yang telah diterima kepada Kas Negara;
disamping itu juga tidak diizinkan mengikuti
seluruh program Departemen Perindustrian
pada tahun-tahun berikutnya.
Sedangkan bagi perusahaan industri TPT
penerima pinjaman pembiayaan pembelian
mesin/peralatan industri TPT yang melanggar
ketentuan Permenperin tersebut beserta
peraturan pelaksanaannya diancam dengan
sanksi berupa kewajiban mengembalikan
pinjaman pembiayaan kepada pemerintah
dan LPP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Jika perusahaan
industri TPT tidak mampu mengembalikan
pinjaman maka mesin/peralatan yang dibeli
melalui pinjaman pembiayaan akan dilelang
melalui Kantor Pengurusan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL). Hasilnya disetor ke Kas
Negara. Selain itu, perusahaan industri TPT
yang melanggar tidak diizinkan mengikuti
seluruh program Departemen Perindustrian
pada tahun-tahun berikutnya. ***
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Produksi Rokok Tahun 2020
Akan Dibatasi
Pemerintah merencanakan untuk membatasi produksi rokok di dalam negeri pada level
240 miliar batang hingga tahun 2010 dan 260 miliar batang hingga tahun 2015. Selanjutnya
sejak tahun 2015 pemerintah akan mempertahankan tingkat produksi rokok nasional secara
stagnan pada level 260 miliar batang.

Pelintingan rokok pada sebuah pabrik besar di Jawa Tengah, produksi rokok nasional pada kuartal pertama mengalami penurunan, namun secara
keseluruhan pada tahun 2008 produksi rokok nasional diperkirakan tetap mengalami kenaikan sekitar 5% dibandingkan tingkat produksi tahun
2007.

D

emikian diungkapkan Direktur
Industri Minuman dan Tembakau
Departemen
Perindustrian,
Warsono ketika menyampaikan
rencana besar pemerintah di bidang industri
rokok yang tertuang dalam Roadmap Industri
Rokok Nasional Tahun 2007-2020 di sela-sela
Workshop Pendalaman Kebijakan Industri
Nasional bagi Wartawan yang tergabung
dalam Forum Wartawan Industri (Forwin) di
Bandung 18-19 April 2008 lalu.
Warsono mengatakan berdasarkan
Undang-undang No. 11 Tahun 1995 peredaran
rokok di wilayah Indonesia dikenakan cukai.
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Walaupun kebijakan cukai rokok ini menjadi
beban bagi konsumen dan pabrikan rokok,
namun sampai dengan tahun 2000 kebijakan
tersebut masih cukup kondusif bagi industri
rokok. Sehingga tarif cukai yang ditetapkan
pemerintah masih mampu mendorong
perkembangan industri tersebut di tanah air.
Kondisi yang kurang menguntungkan
industri rokok terjadi setelah tahun 2000
yang diwarnai lonjakan tarif cukai yang
sangat tinggi, bahkan dalam setahun
terjadi kenaikan tarif cukai sampai tiga kali.
Akibatnya pada tahun 2003 produksi rokok
di dalam negeri mengalami penurunan.

Produksi rokok pun turun dari 239 miliar
batang pada tahun 2000 menjadi 193 miliar
batang pada tahun 2003. “Jadi, sejak tahun
2000 terjadi penurunan produksi rokok
akibat kebijakan tarif cukai rokok yang tidak
kondusif,” tutur Warsono.
Selanjutnya, selama tahun 2005
pemerintah tidak menaikkan tarif cukai
rokok sehingga produksi rokok pun mulai
mengalami kenaikan kembali dari 193 miliar
batang pada tahun 2003 menjadi lebih dari
200 miliar batang pada tahun 2005. Produksi
rokok pada tahun 2006 kembali mengalami
kenaikan menjadi 220 miliar batang dan
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pada tahun 2007 diperkirakan produksinya
mencapai 231 miliar batang.
Menyadari tingginya pengaruh lonjakan
tarif cukai rokok terhadap perkembangan
industri rokok di dalam negeri, maka sejak
tahun 2005 Departemen Perindustrian
mengambil inisiatif untuk menyusun peta
jalan (roadmap) industri rokok nasional.
Dalam penyusunannya melibatkan berbagai
instansi pemerintah terkait seperti
Departemen Kesehatan dan Departemen
Keuangan serta kalangan pelaku usaha
industri rokok di dalam negeri yang
tergabung dalam asosiasi. Gagasan tersebut
kemudian menghasilkan Roadmap Industri
Rokok Nasional 2007-2020 yang merupakan
hasil penyusunan bersama oleh instansiinstansi terkait.
Kebijakan tarif cukai rokok yang
ditetapkan pemerintah melalui Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2008
merupakan kebijakan tarif cukai rokok
pertama yang ditetapkan berdasarkan
Roadmap Industri Rokok 2007-2020 dan
disusun bersama-sama oleh instansi terkait.
Dalam Roadmap Industri Rokok Nasional
2007-2020 itu disepakati bahwa kebijakan
pengembangan industri rokok dalam jangka
pendek yaitu periode tahun 2007-2010
dilakukan dengan memperhatikan tiga
aspek prioritas, kesatu, aspek penyerapan
tenaga kerja, dan kedua aspek penerimaan
negara dan ketiga, aspek kesehatan. Dengan
memperhatikan tiga aspek prioritas itu
diharapkan produksi rokok di dalam negeri

akan berada pada
level 240 miliar
batang pada tahun
2010. Untuk jangka
menengah
atau
pada periode 20102015 pengembangan
industri rokok akan
dilakukan dengan
memperhatikan
prioritas
aspek
penerimaan negara,
aspek kesehatan dan
aspek penyerapan
tenaga kerja. Pada
periode
tersebut
produksi
rokok
masih bisa tumbuh
dari 240 miliar
batang pada tahun
2010 menjadi 260
miliar batang pada tahun 2015. Selanjutnya
untuk jangka panjang, yaitu periode tahun
2015-2020 pengembangan industri rokok
akan memperhatikan prioritas aspek
kesehatan, aspek penerimaan negara dan
aspek penyerapan tenaga kerja. Dengan
memperhatikan ketiga aspek prioritas itu
maka pada jangka panjang produksi rokok
di dalam negeri akan dipertahankan stagnan
pada level 260 miliar batang.
Sementara itu, di bidang kebijakan tarif
cukai, pemerintah secara bertahap juga
sudah mulai meninggalkan mekanisme tarif
cukai ad valorem dan digantikan mekanisme
tarif cukai spesifik. Pada tahun 2008 ini
pemerintah sudah mulai menerapkan

kebijakan tarif cukai spesifik walaupun
masih dikombinasikan dengan tarif cukai
ad valorem. Bahkan sudah ada jenis rokok
tertentu yang diproduksi oleh industri rokok
golongan 3A (industri kecil) yang sudah
menggunakan mekanisme tarif cukai spesifik
secara penuh. Dengan kombinasi tersebut
beban cukai yang diterima industri rokok
dan konsumen sebetulnya tidak mengalami
kenaikan.
Untuk tahun 2008, walaupun produksi
rokok nasional pada kuartal pertama
mengalami penurunan, namun secara
keseluruhan pada tahun 2008 produksi
rokok nasional diperkirakan tetap mengalami
kenaikan sekitar 5% dibandingkan tingkat
produksi 231 miliar pada tahun 2007.
Menurut Warsono, kondisi industri rokok
nasional dewasa ini sebetulnya masih belum
begitu baik terutama jika dilihat dari tingkat
utilisasi industrinya. Sebab dengan kapasitas
produksi sekitar 500 miliar batang per tahun,
tingkat produksi riilnya masih sekitar 230
miliar batang atau dengan tingkat utilisasi
kurang dari 50%.
“Dari jumlah industri rokok yang pada
tahun 2006 tercatat sebanyak 4.426 unit
industri, tingkat produksi rokok nasional
masih dapat terus ditingkatkan dari 230
miliar batang saat ini. Karena kapasitas
produksi terpasangnya mencapai 500 miliar
batang. Namun demikian sebagai salah
satu instrumen yang dapat mengendalikan
produksi rokok, pemerintah juga dapat
menerapkan kebijakan tarif cukai yang
dimungkinkan untuk terus dinaikkan sampai
tahun 2020,” demikian Warsono. ***

Industri rokok di tanah air, pengembangan industri rokok dalam jangka pendek dilakukan
dengan memperhatikan tiga aspek prioritas, yaitu aspek penyerapan tenaga kerja, aspek
penerimaan negara dan aspek kesehatan.
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Revisi PE Sawit dan
Produk Turunannya
PE Minyak Goreng Bermerk dalam Kemasan Sampai 10 Liter Diturunkan

Pemerintah kembali
merevisi kebijakan
pungutan ekspor (PE)
kelapa sawit, minyak
kelapa sawit dan produk
turunannya sebagai
upaya penyesuaian
terhadap perkembangan
kondisi pasar produk
tersebut baik di pasar
domestik maupun
global sekaligus untuk
mendukung upaya
pemerintah dalam
menstabilkan harga
minyak goreng di dalam
negeri.

Minyak goreng beremerek dalam kemasan

P

emerintah kembali merevisi
kebijakan pungutan ekspor (PE)
kelapa sawit, minyak kelapa sawit
dan produk turunannya sebagai
upaya penyesuaian terhadap perkembangan
kondisi pasar produk tersebut baik di pasar
domestik maupun global sekaligus untuk
mendukung upaya pemerintah dalam
menstabilkan harga minyak goreng di dalam
negeri.
Perubahan atau revisi kebijakan PE
tersebut diantaranya meliputi pembedaan
penerapan PE antara Refined Bleached
and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam
kemasan maksimum 10 liter dengan RBD
Palm Olein lainnya (Pos Tarif 1511.90.90.20,
ex 1516.20.13.00, ex 1516.20.91.00) dimana
RBD Palm Olein dalam kemasan maksimum
10 liter dikenakan tarif PE yang lebih rendah
dibandingkan RBD Palm Olein lainnya.
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Perubahan kebijakan tersebut tertuang
dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
No. 9/PMK.011/2008 tentang Perubahan
Kedelapan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan
Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran
Tarif Pungutan Ekspor.
Berdasarkan PMK itu, secara umum
RBD Palm Olein dikenakan tarif yang
sama dengan tarif PE CPO, Crude Olein
dan RBD Palm Kernel Olein. Namun RBD
Palm Olein dalam kemasan maksimal 10 liter
dan bermerk dikenakan tarif PE yang lebih
rendah dan baru dikenakan PE apabila harga
referensi CPO dunia menembus angka US$
750 per ton.
Produk RBD Palm Olein dalam kemasan
maksimal 10 liter dan bermerk dikenakan
PE 2,5% apabila harga referensi CPO dunia
lebih tinggi atau sama dengan US$ 750 dan

kurang dari US$ 850 per ton. Produk tersebut
terkena tarif PE 5% apabila harga referensi
CPO dunia lebih tinggi atau sama dengan
US$ 850 dan kurang dari US$ 1.100 per ton.
Selanjutnya produk tersebut akan terkena
tarif PE 10%, 15% dan 20% secara berturut
apabila harga referensi CPO dunia lebih
tinggi dari
Selain membedakan tarif PE RBD Palm
Olein dalam kemasan maksimal 10 liter dan
bermerk dengan RBD Palm Olein lainnya,
perubahan kebijakan PE lainnya yang
dilakukan pemerintah melalui PMK Nomor
9/PMK.011/2008 itu adalah dikenakannya
tarif PE terhadap produk biofuel (biodiesel)
berbasis minyak kelapa sawit (Fatty Acid
Methyl Ester/FAME). Namun demikian
ekspor biofuel dari minyak kelapa sawit
(yang termasuk Pos Tarif ex 2710.11.15.00,
ex 2710.11.16.00, ex 2710.19.72.00, ex
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Minyak Kelapa Sawit. Pemerintah kembali merevisi kebijakan pungutan ekspor (PE) kelapa
sawit, minyak kelapa sawit dan produk turunannya.

2710.19.79.00) itu baru dikenakan apabila
harga referensi CPO di pasar dunia (CIF)
mencapai US$ 750 per ton.
Biofuel dari minyak kelapa sawit
dikenakan tarif PE sebesar 2% apabila harga
referensi CPO di pasar dunia (CIF) berada
pada level lebih tinggi atau sama dengan
US$ 750 dan kurang dari US$ 1.100 per ton.
Apabila harga referensi CPO dunia berada
pada level lebih tinggi atau sama dengan US$
1.100 per ton, ekspor biodiesel (FAME) akan
terkena tarif PE sebesar 5%.
Selain membedakan tarif PE antara
RBD Palm Olein bermerk dalam kemasan
maksimal 10 liter dan pengenaan tarif PE
terhadap produk biofuel dari minyak kelapa
sawit, melalui perubahan kebijakan PE itu
pemerintah juga memperluas dan lebih
memerinci batasan harga referensi CPO
yang menjadi pemicu pengenaan PE. Semula
tarif PE maksimum yang berlaku adalah
10% apabila harga referensi CPO dunia
(CIF) menembus level US$ 850 per ton. Kini
dengan PMK No. 9/PMK.011/2008 diperluas
cakupannya. Tarif PE menjadi 15% apabila
harga referensi CPO dunia lebih tinggi dari
atau sama dengan US$ 1.100 dan kurang
dari US$ 1.200 per ton, tarif PE menjadi
20% apabila harga referensi CPO dunia lebih
tinggi atau sama dengan US$ 1.200 dan
kurang dari US$ 1.300 per ton dan tarif PE
menjadi 25% apabila harga referensi CPO

dunia lebih tinggi atau sama dengan US$
1.300 per ton.
Deputi Menko Perekonomian Bidang
Pertanian dan Kehutanan, Bayu Krisnamurti
mengatakan, dalam PMK Nomor 9/
PMK.011/2008 yang diterbitkan tanggal 4
Februari 2008 dan berlaku mulai 7 Februari
2008, pemerintah juga menetapkan bahwa
produk turunan minyak kelapa sawit yang
diolah pada proses awal seperti Crude
Stearin, Crude Olein, RBD Olein, Crude Palm
Kernel Oil, Crude Kernel Stearin dan Crude
Kernel Olein, tarif PE-nya ditetapkan sebesar
13% atau lebih rendah 2% dibanding tarif PE
CPO yang ditetapkan sebesar 15% (apabila
harga CPO dunia menembus US$ 1.100 per
ton). Sedangkan untuk produk turunan
kelapa sawit hasil olahan lebih lanjut, seperti
RBD Palm Stearin dan RBD Palm Kernel
Stearin, tarif PE-nya ditetapkan sebesar 11%
atau lebih rendah 4% dibanding tarif PE CPO
(apabila harga CPO dunia menembus US$
1.100 per ton).
Demikian juga jika harga CPO di pasar
dunia melampaui US$ 1.200 per ton maka
tarif PE yang berlaku untuk kelompok
produk turunan Crude Stearin tersebut
adalah 18%. Sedangkan jika harga CPO dunia
melampaui US$ 1.300 per ton maka tarif
PE yang berlaku untuk kelompok produk
Crude Stearin tersebut sebesar 23%. Untuk
kelompok produk turunan kelapa sawit

hasil olahan lebih lanjut seperti RBD Stearin
dan RBD Palm Kernel Stearin akan terkena
tarif PE sebesar 16% apabila harga CPO
dunia melampaui US$ 1.200 per ton dan
terkena tarif PE 21% apabila harga CPO dunia
melampaui US$ 1.300 per ton.
Sebelumnya pemerintah melalui PMK
No. 94/PMK.011/2007 menetapkan tarif PE
buah dan kernel kelapa sawit sebesar 40%
secara flat (tidak tergantung pada kondisi
harga di pasar dunia). Sedangkan untuk CPO
dan sejumlah produk turunannya (Crude
Olein, Crude Stearin, Crude Palm Kernel Oil,
Crude Kernel Stearin, Crude Kernel Olein
dan Refined Bleached and Deodorized/RBD
Palm Olein) ditetapkan secara progresif
tergantung pada kondisi harga CPO di pasar
dunia, yaitu sebesar 10% apabila harga
referensi CPO di pasar dunia (CIF) berada
pada level lebih tinggi atau sama dengan
US$ 850 per ton. Tarif PE 7,5% apabila harga
referensi CPO di pasar dunia lebih tinggi
atau sama dengan US$ 750 dan kurang dari
atau sama dengan US$ 849 per ton, tarif
PE 5% apabila harga referensi CPO di pasar
dunia lebih tinggi atau sama dengan US$ 650
dan kurang dari atau sama dengan US$ 749
per ton. Tarif PE 2,5% apabila harga referensi
CPO di pasar dunia lebih tinggi atau sama
dengan US$ 550 dan kurang dari atau sama
dengan US$ 649 per ton, serta terkena tarif
PE 0% apabila harga CPO dunia (CIF) berada
di bawah level US$ 550 per ton.
Dalam PMK No. 94/PMK.011/2007 itu
pula ditetapkan produk turunan minyak
kelapa sawit yang lebih hilir seperti RBD
Palm Kernel Oil, RBD Stearin, RBD Palm
Oil, RBD Palm Kernel Stearin dan RBD Palm
Kernel Olein, terkena tarif PE 0% apabila
harga referensi CPO di pasar dunia (CIF)
kurang dari US$ 550 per ton. Terkena tarif
PE 1,5% apabila harga referensi CPO dunia
lebih tinggi atau sama dengan US$ 550 dan
kurang dari atau sama dengan US$ 649 per
ton, tarif PE 4% apabila harga referensi CPO
dunia lebih tinggi atau sama dengan US$ 650
dan kurang dari atau sama dengan US$ 749
per ton, tarif PE 6,5% apabila harga referensi
CPO dunia lebih tinggi atau sama dengan
US$ 750 dan kurang dari atau sama dengan
US$ 849 per ton. Tarif PE 9% apabila harga
referensi CPO di pasar dunia lebih tinggi dari
dan sama dengan US$ 850 per ton. ***
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BlueScope Steel Indonesia
Meningkatkan Investasi Senilai US$ 113 Juta

P

T BlueScope Steel Indonesia,
produsen baja hilir asal Australia
merealisasikan rencana ekspansi
industri baja lapisnya di Cilegon,
Banten. Hal ini diwujudkan dengan
menambah lini produksi baru melalui
perluasan investasi senilai US$ 113 juta.
Dengan perluasan pabrik tersebut nilai
investasi BlueScope di Indonesia meningkat
menjadi US$ 213 juta dari sebelumnya US$
100 juta.
Presiden BlueScope Steel Malaysia
& Indonesia Rob Crawford mengatakan
ekspansi berupa penambahan lini produksi
pabrik baja lapis dan baja cat itu bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas produksi
dari 100.000 ton zinc-alumunium per tahun
menjadi tiga kali lipatnya, atau menjadi
sekitar 270.000 ton per tahun.
“Penambahan investasi ini merupakan
bagian dari komitmen dan sekaligus
keyakinan BlueScope Steel terhadap
Indonesia dan masa depannya. Kegiatan
ekspansi ini meningkatkan nilai investasi
BlueScope Steel di Indonesia dari sekitar
US$ 100 juta selama ini menjadi US$ 213 juta.
Kenyataan tersebut semakin mengukuhkan
BlueScope Steel sebagai salah satu investor
swasta terbesar Australia di Indonesia saat
ini,” kata Rob.
Peresmian perluasan pabrik baja yang
ditandai dengan pemasangan tiang pancang
pertama dilakukan pada tanggal 12 Februari
2008 di lokasi pabrik BlueScope Steel di

Produk Blue Steel di pasar domestik
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Cilegon oleh Menteri Perindustrian Fahmi
Idris yang juga dihadiri oleh CEO BlueScope
Steel Limited yang baru, Paul O’Malley yang
mengadakan kunjungan ke Indonesia untuk
pertama kalinya.
Rob mengatakan kegiatan pembangunan
lini produksi baru pabrik baja lapis BlueScope
Steel yang secara resmi telah dimulai pada
12 Februari 2008 itu diperkirakan akan
memakan waktu selama dua tahun atau akan
selesai sekitar akhir tahun 2009. Ekspansi
BlueScope Steel yang dinamakan Proyek
Badak itu akan mampu meningkatkan
pasokan produk baja lapis seng dan
alumunium berwarna (coated & painted zinc
alumunium steel) di pasar domestik.
“Perluasan pabrik baja lapis berwarna
ini kami lakukan sebagai jawaban atas
permintaan produk baja lapis berwarna
yang terus meningkat di pasar dalam
negeri. Selama ini permintaan konsumen
domestik terhadap produk coated &
painted zinc alumunium steel sangat tinggi
Permintaan pasar tersebut mengharuskan
kami melakukan ekspansi. Jadi, prioritas
utama dari perluasan pabrik ini adalah untuk
memenuhi kebutuhan pasar domestik. Kalau
nanti ada kelebihan produksi, baru kami akan
mengekspornya ke negara lain,” jelas Rob.
BlueScope Steel Limited sendiri telah
beroperasi di Indonesia selama sekitar 34
tahun melalui usaha perdagangan produk
hilirnya yang dijalankan oleh PT BlueScope
Steel Lysaght Indonesia. Kegiatan investasi

di bidang produksi baja lapis dan baja lapis
berwarna sendiri baru dilakukan BlueScope
Steel Limited melalui PT BlueScope Steel
Indonesia dengan dibangunnya pabrik baja
lapis pertamanya di Cilegon, Banten pada
tahun 1994.
Proyek perluasan pabrik baja lapis
berwarna yang dikenal dengan Proyek
Badak tersebut sebetulnya sudah
direncanakan beberapa tahun lalu. Namun
realisasinya sempat tertunda dan baru dapat
direalisasikan pada tahun ini. Penundaan
tersebut dilakukan karena BlueScope Steel
Ltd --perusahaan induk PT BlueScope
Steel Indonesia-- telah melakukan banyak
penambahan investasi baru di negara lain.
Selain itu, untuk melakukan ekspansi
tentu saja perusahaan baja tersebut
harus melakukan kajian secara mendalam
mengenai potensi pasar di Indonesia,
walaupun data menunjukkan dalam lima
tahun terakhir permintaan baja di dalam
negeri cenderung terus meningkat rata-rata
10% - 20% per tahun.
PT Bluescope Steel Indonesia merupakan
satu-satunya produsen baja di Indonesia
yang menghasilkan baja lapis dan baja lapis
berwarna yang menggunakan bahan seng
(zinc) dan alumunium sebagai logam pelapis
baja.
Untuk kegiatan produksi baja lapis dan
baja lapis berwarna, PT BlueScope Steel
Indonesia selama ini memanfaatkan pasokan
bahan baku berupa baja canai dingin (Cold
Rolled Coil/CRC) produksi PT Krakatau Steel.
Hanya sebagian kecil saja kebutuhan bahan
baku perusahaan tersebut diimpor dari luar
negeri.
Untuk lebih meningkatkan daya saing
produknya di Indonesia, PT BlueScope
Steel Indonesia terus melakukan berbagai
inovasi baru agar produk baja lapis seng
dan aluminiumnya tidak cepat kusam akibat
terkena polutan. Improved zincalume steel
(IZS) merupakan produk hasil inovasi terbaru
yang terus dikembangkan perseroan. IZS
merupakan generasi terbaru dari zincaluminum coating yang telah dipasarkan
lebih dahulu di pasar Indonesia.***
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TV LCD dalam sebuah pameran di Jakarta, Peningkatan ekspor produk elektronika merupakan dampak dari peningkatan kegiatan investasi di
industri elektronika selama beberapa tahun terakhir yang disertai dengan peningkatan kualitas produk.

Ekspor Produk Elektronika Tahun 2008

Ditargetkan
US$ 7,9 Miliar

P

emerintah menargetkan nilai
ekspor produk elektronika nasional
pada tahun 2008 mengalami
kenaikan cukup signifikan dari US$
6,95 miliar pada tahun 2007 menjadi sekitar
US$ 7,9 miliar. Hal itu terjadi sebagai dampak
dari peningkatan kegiatan investasi di
industri elektronika selama beberapa tahun
terakhir yang disertai dengan peningkatan
kualitas produk.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
mengatakan target peningkatan nilai ekspor
produk elektronika pada tahun 2008 hingga
mencapai US$ 7,9 miliar itu tidak terlepas
dari adanya peningkatan kegiatan investasi
di industri elektronika pada beberapa tahun
terakhir ini. Dengan meningkatnya kegiatan
investasi maka kemampuan produksi maupun
kualitas produk elektronika yang dihasilkan

menjadi lebih baik atau meningkat.
“Kegiatan investasi yang terjadi di industri
elektronika dalam beberapa tahun terakhir
ini umumnya bukan merupakan investasi
baru melainkan berupa perluasan investasi.
Karena pada umumnya industri elektronika
yang ada di tanah air sudah cukup lengkap.
Karena itu, kegiatan investasi yang terjadi
bukanlah investasi baru tetapi investasi
yang bersifat perluasan pabrik atau investasi
dalam rangka peningkatan teknologi agar
kualitas produk yang dihasilkan menjadi
lebih baik,” kata Menperin.
Perluasan investasi di industri
elektronika, kata Menperin, juga telah
membawa dampak terhadap peningkatan
penggunaan komponen lokal sehingga
kandungan lokal dari produk elektronika
buatan dalam negeri terus mengalami

peningkatan. Sebagai contoh, industri lampu
hemat energi (LHE) nasional yang semula
hanya memiliki kandungan lokal sebesar
15%, kini sebagian besar sudah memiliki
kandungan lokal sebesar 75%.
Menurut Menperin, selain karena
meningkatnya investasi di industri
elektronika nasional, peningkatan nilai
ekspor produk elektronika juga terjadi akibat
menurunnya daya beli masyarakat di dalam
negeri. Penurunan daya beli masyarakat
tersebut disiasati kalangan industri
elektronika dengan meningkatkan ekspor ke
mancanegara.
Menperin menegaskan bahwa industri
elektronika konsumsi dan komponennya
yang saat ini berjumlah sekitar 230
perusahaan merupakan salah satu industri
yang diprioritaskan pengembangannya
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oleh pemerintah seperti tertuang di dalam
Kebijakan Pengembangan Industri Nasional.
Dalam jangka menengah tahun 20052009, tambah Menperin, pemerintah
mentargetkan industri elektronika tersebut
tumbuh sebesar 11,5% per tahun disamping
menciptakan lapangan kerja sebanyak
150.000 orang. Untuk mencapai target
tersebut dibutuhkan tambahan investasi
sekitar US$ 2,5 miliar.
Pemerintah sendiri dalam rangka
mewujudkan target tersebut terus berupaya
mendorong terciptanya iklim usaha yang
lebih kondusif. Caranya adalah menurunkan
Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
untuk produk elektronika yang memiliki
peluang besar untuk berkembang. Selain
itu, untuk mengembangkan pasar produk
elektronika secara lebih luas, baik di pasar
ekspor maupun di dalam negeri, pemerintah
akan meningkatkan promosi secara lebih
intensif. “Pemerintah juga terus berupaya
untuk lebih memperluas sebaran lokasi
industri agar tidak hanya terkonsentrasi di
Pulau Jawa dan Batam saja.”
Menurut Menperin, industri elektronika
di dalam negeri hingga tahun 2007 telah
menanamkan investasi sebesar US$ 481 juta
dengan nilai produksi Rp 87,39 triliun dan

24 • Media Industri • No. 3 - 2008

nilai ekspor US$ 6,95 miliar. Dengan nilai
investasi sebesar itu jumlah tenaga kerja
yang terserap mencapai 235.000 orang.
Kendati demikian, Menperin mengakui
bahwa tingkat utilisasi industri elektronika
nasional selama ini baru mencapai 60%.
Kondisi ini menunjukkan bahwa industri
elektronika Indonesia masih memiliki
peluang untuk meningkatkan utilisasi
industrinya sejalan dengan besarnya peluang
yang belum dimanfaatkan. Peluang tersebut
diantaranya adalah besarnya pangsa pasar
domestik maupun pangsa pasar ekspor,
insentif bagi industri komponen yang
belum dimanfaatkan secara optimal dan
telah beroperasinya industri kelas dunia di
Indonesia.
Beberapa faktor pendukung yang bisa
menjadi kekuatan industri elektronika
nasional diantaranya ketersediaan jumlah
tenaga kerja, besarnya pasar domestik,
besarnya potensi sumber daya alam sebagai
bahan baku/komponen, daya saing industri
alat rumah tangga yang cukup kuat di negara
ASEAN, tumbuhnya industri IC (Integrated
Circuit), industri elektronika yang berbasis
digital, industri PCB (Printed Circuit Board),
industri elektronika medis dan telah
berkembangnya rancang bangun industri

elektronika.
Dalam rangka mengembangkan
industri elektronika nasional, Departemen
Perindustrian sebagai pembina industri
elektronika telah menyusun ‘Road
Map Industri Elektronika 2025’ yang
pentahapannya dibagi per lima tahun.
Road Map tahun 2010 difokuskan pada
pengembangan
produk
elektronika
konsumsi, peralatan medis dan komponen
elektronika berbasis digital.
Beberapa kondisi yang dicapai dalam
rangka pelaksanaan Road Map tahun 2010
adalah: produk elektronika konsumsi mulai
dikembangkan ke arah produk berbasis
digital/ICT dan ramah lingkungan/green
product; industri peralatan medis sederhana
telah mulai tumbuh; industri Lampu
Hemat Energi (LHE) telah berkembang;
telah tumbuh industri LCD untuk TV;
meningkatnya industri komponen presisi
dan komponen elektronika berbasis digital;
berkurangnya minat impor illegal produk
elektronika; tumbuhnya investasi industri
elektronika bisnis; dan tumbuhnya pusat
pelatihan tenaga kerja elektronika.
Strategi yang ditempuh pemerintah
dalam mendukung perkembangan industri
elektronika diantaranya penguatan dan
pengembangan
klaster
elektronika; penumbuhan
dan pengembangan industri
k o m p o n e n /p e n d u k u n g
berbasis
ICT/digital;
pengamanan pasar dalam
negeri;
meningkatkan
kemampuan transfer teknologi
melalui bantuan MNCs dan
peningkatan basis R&D
dalam negeri; meningkatkan
penerapan
standardisasi
termasuk Safety Standard and
Performance; meningkatkan
kemampuan sumber daya
manusia dan teknologi;
perbaikan dan peningkatan
iklim usaha dan insentif yang
lebih menarik dari negara lain;
serta menarik investor asing
ke dalam negeri. ***
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Biaya Pembangunan
PLTU 10.000 MW
Dipastikan Mengalami Eskalasi

Pembangkit Tenaga Listrik, pembangunan PLTU 10.000 MW mengalami eskalasi, perusahaan EPC nasional perlu dilibatkan dalam proyek tersebut.

L

onjakan harga minyak bumi dunia
yang membawa dampak kenaikan
harga berbagai komoditas lainnya
di pasar global tidak dapat dihindari
lagi, mengakibatkan naiknya kebutuhan
dana untuk berbagai proyek pembangunan.
Salah
satu
proyek
pembangunan
yang dipastikan mengalami dampak
kenaikan pembiayaaannya adalah proyek
pembangunan pembangkit listrik tenaga uap
(PLTU) berbahan bakar batubara.
Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan
Aneka Departemen Perindustrian Ansari
Bukhari mengatakan lonjakan harga besi baja
di pasar dunia yang terjadi dalam setahun
terakhir ini menjadi salah satu penyebab
tereskalasinya biaya pembangunan PLTU
batubara dalam program pembangunan
PLTU 10.000.

“Kelangkaan pasokan besi baja yang
disertai dengan lonjakan harga komoditi
tersebut di pasar dunia telah menimbulkan
masalah
tersendiri
bagi
program
pembangunan PLTU batubara 10.000 MW.
Padahal besi baja merupakan salah satu
komponen yang banyak dibutuhkan dalam
proyek pembangunan PLTU 10.000 MW
itu baik untuk keperluan struktur maupun
untuk engineering-nya. Karena itu, faktor
utama penyebab terjadinya eksalasi biaya
pembangunan PLTU ini adalah karena
kenaikan harga baja,” kata Ansari.
Karena itu, tambah Ansari, perlu segera
dikaji kemungkinan adanya eskalasi biaya
untuk proyek pembangunan PLTU batubara
tersebut. Sebab, kalau tidak segera dilakukan
kajian atau evaluasi biaya maka akan sulit bagi
para pelaksana proyek untuk melaksanakan

proyek tersebut.
Dalam waktu dekat, lanjut Ansari,
Departemen Perindustrian bersama Badan
Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP)
dan asosiasi dunia usaha terkait akan
mengadakan pertemuan untuk mencoba
membahas tentang seberapa besar kenaikan
biaya proyek pembangunan PLTU batubara
tersebut.
Namun mengenai eskalasi biaya proyek
PLTU batubara itu sendiri, Ansari mengatakan
kalangan pabrikan dan perusahaan EPC
(engineering, procurement and construction)
lah yang harus mengusulkannya kepada PT
PLN.
Menurut Ansari, kenaikan harga baja
yang terus berlangsung dalam kurun
waktu setahun terakhir ini diperkirakan
mengakibatkan kenaikan total biaya proyek
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PLTU Paiton di Jawa Timur

pembangunan PLTU batubara untuk
kapasitas pembangkitan sampai dengan 7
MW bisa mencapai 36%. Sedangkan eskalasi
biaya untuk proyek pembangunan PLTU
batubara dengan kapasitas pembangkitan
antara 60 MW sampai 100 MW bisa mencapai
sekitar 17%. “Dengan demikian, eskalasi yang
terjadi pada total biaya pembangunan PLTU
batubara dengan kapasitas pembangkitan
sampai dengan 100 MW berkisar antara 17%
sampai 36%,” tegas Ansari.
Ansari mengatakan untuk program
pembangunan PLTU batubara 10.000 MW itu
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah
meminta kepada semua pihak terkait agar
sebisa mungkin pelaksanaannya dilakukan
oleh perusahaan EPC dalam negeri. Untuk
itu, Departemen Perindustrian, Departemen
ESDM dan instansi terkait lainnya telah
melakukan berbagai upaya untuk melibatkan
perusahaan EPC nasional dalam proyek
tersebut.
“Melalui berbagai upaya tersebut telah
berhasil dijaring sejumlah perusahaan
EPC nasional yang sanggup melaksanakan
kegiatan EPC dalam rangka pembangunan
PLTU batubara tersebut. Sampai sekarang
sudah ada 25 lokasi di seluruh Indonesia,
khususnya di luar Jawa yang pelaksanaan
EPC-nya dilakukan oleh perusahaan EPC
nasional dengan kapasitas pembangkitan di
bawah 100 MW,” kata Ansari.
Dari 25 lokasi yang akan ditangani
perusahaan EPC merah putih itu, lanjut Ansari,
10 lokasi diantaranya sudah ditandatangani
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kontraknya antara PT PLN dengan berbagai
perusahaan konsorsium EPC nasional. “Kini
sebagian diantara mereka sudah mulai
mempersiapkan pembangunannya.”
Di luar 10 lokasi yang sudah
ditandatangani kontraknya dengan 10
konsosrsium EPC nasional itu, kata Ansari,
juga terdapat 11 perusahaan konsorsium EPC
nasional lainnya yang sudah mendapatkan
Letter of Intent (LoI) dari PT PLN. Sementara
itu, untuk 4 lokasi lainnya kini sedang
dilakukan negosiasi harga antara EPC
nasional dengan PT PLN yang diharapkan
dalam waktu dekat sudah dapat diputuskan.
Secara keseluruhan ke-25 lokasi proyek
pembangunan PLTU batubara di bawah 100
MW yang pembangunannya akan dilakukan
oleh perusahaan konsorsium nasional itu
akan mampu membangkitkan listrik sekitar
1.900 MW. Pembangungan PLTU batubara
di 25 lokasi itu diperkirakan membutuhkan
baja sebanyak 180.000 ton yang terdiri dari
110.000 ton besi beton dan sekitar 70.000
ton structure steel.
Dengan
asumsi
bahwa
setiap
pembangunan pembangkit listrik tenaga uap
berbahan bakar batubara dengan kapasitas
pembangkitan 1 MW membutuhkan biaya
pembangunan sekitar US$ 1 juta, maka
pembangunan PLTU batubara di 25 lokasi
itu (dengan total kapasitas pembangkitan
sebesar 1.900 MW) akan membutuhkan
biaya sekitar US$ 1,9 miliar. ***

Ekonomi & Bisnis

PT KS & Antam
Dirikan Usaha Patungan Pengolahan Bijih Besi di Kalsel

PT Krakatau Steel (KS) dan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk menjalin kerjasama usaha
patungan PT Meratus Jaya Iron & Steel yang akan membangun fasilitas pengolahan bijih
besi menjadi besi spons (direct reduced iron) di Batulicin Kalimantan Selatan dengan nilai
investasi awal sebesar US$ 60 juta.

Pasir Besi, KS dan Antam bekerjasama membangun fasilitas pengolahan bijih besi menjadi
besi spons (direct reduced iron) di Batulicin Kalimantan Selatan

P

erjanjian Usaha Patungan (joint
venture agreement) antara
PT KS dan PT Antam Tbk itu
ditandatangani oleh Dirut PT KS
Fazwar Bujang dan Dirut PT Antam Tbk
Dedi Aditya Sumanagara di Gedung Wisma
Baja Jakarta pada 21 April 2008 lalu. Hadir
dalam acara tersebut antara lain Komisaris
Utama PT KS Taufiequrrahman Ruki, mantan
Komisaris Utama PT KS Soerjadi Soedirdja
dan Direktur Industri Logam Departemen
Perindustrian I Putu Suryawirawan.

Dirut PT KS Fazwar Bujang mengatakan
dalam perusahaan patungan itu PT KS
menguasai saham mayoritas sebesar 66%,
sedangkan PT Antam Tbk menguasai
saham sebesar 34%. Dari biaya investasi
yang diperkirakan mencapai US$ 60 juta itu,
sekitar 35% diantaranya akan didanai oleh
kedua perusahaan, sedangkan selebihnya
(sekitar 65%) didanai dari pinjaman
perbankan nasional.
Pabrik pengolahan bijih besi milik
perusahaan patungan PT KS-PT Antam Tbk

itu pada tahap awal akan memiliki kapasitas
produksi sebesar 315.000 ton besi spons per
tahun yang seluruhnya akan dikonsumsi oleh
pabrik pengolahan baja PT KS di Cilegon,
Banten.
“Kami rencanakan pembangunan
pabrik pengolahan bijih besi di Batulicin,
Kalimantan Selatan ini akan dimulai pada
bulan Nopember 2008 dan diharapkan sudah
mulai beroperasi pada tahun 2010,” kata
Fazwar seraya menambahkan bahwa proyek
pembangunan pabrik pengolahan bijih
besi tersebut merupakan proyek besi baja
pertama di Indonesia yang menggunakan
sumber daya lokal.
Proyek usaha patungan dalam
pengolahan bijih besi tersebut merupakan
tindak lanjut dari keinginan pemerintah
khususnya Wakil Presiden Jusuf Kalla yang
pada tahun 2006 lalu meminta PT KS untuk
membangun industri besi baja di luar Jawa
yang mendekati daerah penghasil sumber
bahan baku bijih besi di Kalimantan Selatan.
Fazwar mengatakan pembangunan
pabrik pengolahan bijih besi menjadi besi
spons tersebut diharapkan akan mampu
mengurangi ketergantungan industri besi
baja Indonesia terhadap bahan baku bijih
besi dan besi spons impor dari luar negeri.
Menurut dia, selama ini PT KS membutuhkan
sekitar 2 juta ton sampai 2,5 juta ton besi
spons untuk memenuhi kebutuhan bahan
baku di industri besi bajanya yang terletak
di Cilegon, Banten. “Dengan beroperasinya
pabrik pengolahan bijih besi di Batulicin,
Kalimantan Selatan itu maka diharapkan
pasokan bijih besi dan besi spons kepada PT
KS bisa meningkat sehingga impornya dari
luar negeri bisa dikurangi.”
Menurut Fazwar, proyek pembangunan
pabrikpengolahan bijih besi menjadi besi
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Pasir besi KS, Ketergantungan impor besi spons/pellet dapat makin dikurangi dengan cara
membangun industri pengolahan besi baja yang memanfaatkan sumber bahan baku bijih besi
di dalam negeri.

spons tersebut dalam jangka panjang dapat
saja dikembangkan lebih lanjut menjadi
industri besi baja terintegrasi dengan
kapasitas produksi hingga 1 juta ton per
tahun. Hal itu dapat dilakukan terutama
apabila ketersediaan bahan bakunya terjamin
dan kedua belah pihak menyetujuinya.
“Pengembangan lebih lanjut pabrik
pengolahan bijih besi di Batulicin Kalsel itu
menjadi industri besi baja yang terintegrasi
sangat dimungkinkan dengan melakukan
ekspansi ke industri yang lebih hilir berupa
pabrik steel making dan rolling serta ekspansi
ke hulu berupa penguasaan pertambangan
bijih besi. Ekspansinya sendiri bisa dilakukan
dengan meneruskan kerjasama anatar PT KS
dengan PT Antam Tbk atau bisa juga dengan
mengajak partner strategis lainnya di luar
kedua perusahaan tersebut,” kata Fazwar.
Fazwar memperkirakan untuk
pengembangan industri besi baja secara
terintegrasi di Batulicin Kalimantan Selatan
itu akan dibutuhkan biaya investasi sekitar
US$ 600 juta. Biaya investasi sebesar itu
belum termasuk kebutuhan biaya untuk
pengembangan infrastruktur. “Saat ini PT KS
sendiri sedang melakukan preliminary study
terhadap potensi pengembangan tersebut
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dan apabila secara teknis dan ekonomis
layak untuk dilaksanakan, maka kami akan
mengajak partner-partner strategis untuk
melaksanakan proyek tersebut,” tutur
Fazwar.
Bagi PT KS, tambah Fazwar, proyek
pembangunan industri besi baja di Kalsel itu
merupakan bagian dari program ekspansi
kapasitas produksi sebesar 5 juta ton per
tahun yang dijadwalkan akan dicapai pada

tahun 2011. Program ekspansi itu sendiri
merupakan langkah strategis PT KS dalam
upaya memenuhi kebutuhan besi baja
di dalam negeri yang terus mengalami
pertumbuhan dari tahun ke tahun.
Ke depan, kata Fazwar, PT KS rencananya
akan memfokuskan pengembangan industri
baja di Kalimantan dalam memproduksi
produk besi baja long product atau besi
baja batangan dan baja tulangan. Sedangkan
industri besi baja PT KS di Cilegon, Banten
akan difokuskan untuk memproduksi produk
besi baja flat product atau produk besi baja
lembaran.
Sementara itu, Dirut PT Antam Tbk, Dedi
Aditya Sumanagara mengatakan persaingan
di bidang pertambangan secara global kini
sangat ketat. Harga komoditi tambang
seperti besi baja pun terus mengalami
lonjakan sementara kebutuhannya di dalam
negeri cenderung terus meningkat.
“Kebutuhan besi baja di dalam negeri saat
mencapai 6 juta ton per tahun, sedangkan
kapasitas produksinya hanya sebesar 4 juta
ton per tahun. Namun di balik itu Indonesia
sebetulnya memiliki potensi sumber bijih
besi yang cukup besar untuk dikembangkan.
PT KS sendiri dengan kapasitas produksi
2,5 juta ton per tahun selama ini masih
mengimpor seluruh kebutuhan besi pellet/
spons-nya dari luar negeri, padahal impor
komoditi-komoditi tersebut makin lama
makin sulit dan harganya makin meningkat,”
tutur Dedi.
Ketergantungan impor besi spons/pellet
itu, kata Dedi, dapat makin dikurangi dengan
cara membangun industri pengolahan besi
baja yang memanfaatkan sumber bahan
baku bijih besi yang ada di dalam negeri,
seperti di Kalimantan Selatan. “Karena itu,
proyek pembangunan pabrik pengolahan
bijih besi di Batulicin, Kalsel itu merupakan
proyek yang sangat penting dan strategis
bagi perekonomian nasional.”
Bagi PT Antam Tbk sendiri, lanjut Dedi,
proyek tersebut merupakan diversifikasi
bisnis dimana produk hulu diolah menjadi
produk yang memiliki nilai tambah yang
lebih tinggi. Proyek ini merupakan rencana
strategis PT Antam Tbk ke depan dalam
rangka mempersiapkan diri menyongsong
berlakunya Undang-undang Pertambangan
yang baru yang hanya akan memperbolehkan
ekspor produk tambang dalam bentuk
produk hilir (produk jadi). ***
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Lembaga Penelitian Pemerintah dan Swasta Ikuti

Industrial R&D Expo 2008

Siswa Sekolah Tinggi Binaan Departemen Perindustrian, penelitian dan pengembangan industri merupakan salah satu pondasi pembangunan
industri nasional yang sangat penting

Sebanyak 56 peserta dari berbagai lembaga penelitian pemerintah dan swasta turut
berpartisipasi dalam penyelenggaraan Industrial R&D Expo 2008 yang diselenggarakan
oleh Departemen Perindustrian bekerjasama dengan PT Jababeka Tbk dan PT Surveyor
Indonesia pada 29 April sampai 1 Mei 2008 di Kawasan Industri Jababeka

D

alam pameran yang dibuka
secara resmi oleh Menteri
Negara Riset dan Teknologi
Kusmayanto Kadiman itu, ke-56
peserta yang berasal dari Balai Litbang
Industri, perusahaan swasta dan BUMN,
Lembaga Penelitian Non Departemen,
Universitas dan Lembaga Pendidikan lainnya
dan asosiasi usaha menempati 76 stand yang
disediakan panitia penyelenggara.
Peserta yang turut berpartisipasi
dalam pameran yang mengusung tema
“Litbang Kuat, Industri Kuat, Kesejahteraan
Meningkat” tersebut terdiri dari Balai Besar
dan Baristand Industri sebanyak 21 peserta

dengan menempati 32 stand (termasuk
enam stand tematik), perusahaan swasta
dan BUMN sebanyak 15 peserta dengan
menempati 25 stand, universitas dan
lembaga pendidikan lainnya sebanyak 7
peserta dengan 12 stand, lembaga penelitian
non departemen sebanyak 6 peserta dengan
6 stand serta asosiasi usaha sebanyak 1
peserta dengan 1 stand.
Kepala
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Industri (BPPI) Departemen
Perindustrian Dedi Mulyadi mengatakan,
penelitian dan pengembangan industri
merupakan salah satu pondasi pembangunan
industri nasional yang sangat penting
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peranannya dalam menumbuh kembangkan
dunia industri di tanah air.
Dedi mencontohkan berbagai Balai
Besar dan Balai Riset dan Standardisasi
Industri yang berada di bawah naungan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri (BPPI) Departemen Perindustrian
telah berhasil mengembangkan berbagai
teknologi di bidang industri yang dapat
memberikan banyak manfaat apabila
diterapkan oleh para pelaku industri di
tanah air. Dewasa ini BPPI Departemen
Perindustrian membawahi 11 Balai Besar
dan 11 Balai Riset dan Standardisasi Industri
(Baristand Industri) dengan kompetensi
intinya masing-masing. Balai Besar umumnya
bersifat sektoral (product base) sedangkan
fokus Baristand Industri bersifat kewilayahan
(regional base).
“Namun demikian sampai saat ini masih
banyak hasil penetilitan dan pengembangan
dari balai-balai litbang industri yang belum
terserap oleh masyarakat dan kalangan
industri. Salah satu penyebabnya adalah
masih kurang efektifnya program-program
pemasaran hasil litbang teknologi dari
balai-balai tersebut kepada para pengguna

teknologi, yaitu kalangan industri,” kata
Dedi.
Karena itu, tambah Dedi, untuk
meningkatkan citra dan peran litbang
sektor industri di mata komunitas industri,
Departemen Perindustrian bersama PT
Jababeka Tbk dan PT Surveyor Indonesia
menyelenggarakan Industrial R&D Expo
2008. Melalui penyelenggaraan Industrial
R&D Expo 2008 itu diharapkan para
produsen teknologi di Indonesia menjadi
lebih mengenal konsumennya. Sebaliknya,
konsumen teknologi lebih mengetahui
produk-produk yang dihasilkan oleh para
produsen teknologi.
“Kami juga mengharapkan dari
penyelenggaraan Industrial R&D Expo 2008
ini akan tercipa multiplier effect berupa
peningkatan kapasitas dan produktivitas
penelitian dan industri sehingga dapat
meingkatkan kontribusi sektor industri
terhadap perekonomian nasional dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat,”
kata Dedi.
Kegiatan Industrial R&D Expo 2008
sengaja diselenggarakan di Kawasan Industri
Jababeka dengan pertimbangan bahwa

Kegiatan di salah satu Balai Industri, masih banyak hasil penetilitan dan pengembangan dari
balai-balai litbang industri yang belum terserap oleh masyarakat dan kalangan industri.
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kawasan industri tersebut berada di wilayah
yang padat dengan kawasan industri antara
KM 21 hingga KM 38. Di wilayah tersebut
terdapat delapan kawasan industri lain,
yaitu MM 2100, Bekasi Fajar, Delta Silicon,
EJIP, JBBK, Lippo, Hyundai, KIIC dan Surya
Cipta. Di wilayah tersebut juga terdapat
3.000 industri dan sekitar 7.000 ekspatriat
dari Jepang, Korea, China dan Amerika yang
tinggal dan bekerja di sana.
Kawasan Industri Jababeka sendiri
lokasinya berada kurang lebih di tengahtengah wilayah dan mempunyai fasilitas
ruang pamer yang memadai dengan luas
sekitar 2.000 m2. Dengan lokasi yang
strategis tersebut maka penyelenggaraan
Industrial R&D Expo 2008 ditujukan untuk
mempromosikan hasil-hasil litbang industri
langsung kepada calon pengguna.
Selain diisi dengan kegiatan pameran,
Industrial R&D Expo 2008 juga diisi dengan
dua kegiatan utama lainnya, yaitu seminar
dan talkshow serta Business Luncheon dan
Business Gathering. Tema yang diangkat
dalam seminar dan talkshow diantaranya
“Perlunya Kolaborasi Industri Farma dalam
Bidang Riset dalam Menghadapi AFTA 2010”
yang dibawakan oleh GP Farmasi Indonesia;
“Accelerating Investment within Special
Economic Zone” dibawakan oleh Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
“Peluang dan Tantangan Industri Komponen
Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN” dan
Industri Kendaraan Bermotor Menjelang
Pasar Tunggal ASEAN” dibawakan oleh
GIAMM dan Indomobil; dan “Keberhasilan
Kerjasama Pemerintah, Swasta dan API
dalam Proyek Restrukturisasi Mesin-mesin
Tekstil 2006-2008” dibawakan oleh Asosiasi
Pertekstilan Indonesia.
Sementara itu, beberapa tema yang
diangkat di dalam Business Luncheon dan
Business Gathering diantaranya “National
Single Window” yang dibawakan oleh
Direktorat Cukai, Departemen Keuangan;
“Industrial Cluster and Financing Scheme
for SME” dan “Dukungan Sektor Jasa
dalam Peningkatan Kegiatan Investasi”
yang dibawakan oleh PT Jababeka Tbk, PT
Surveyor Indonesia, PT BNI 46 Tbk dan
PT Telkom; “Business Innovation Strategy
to Win Indonesian Market” dibawakan
oleh GAPMMI; dan “Tax Incentive Policy”
yang dibawakan oleh DIrektorat Jenderal
Pajak.***
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Diluncurkan Jaminan Suku Cadang Otomotif

QSEAL

Sentra Otomotif Indonesia (SOI) bekerjasama dengan
Ikatan Ahli Teknik Otomotif Indonesia (IATO) dan Asosiasi
Bengkel Kendaraan Indonesia (ASBEKINDO) pada 7 Mei
2008 lalu secara resmi meluncurkan sertifikat QSEAL yang
merupakan jaminan suku cadang (komponen) otomotif di
Indonesia.

A

cara peluncuran QSEAL itu
antara lain dihadiri oleh Menteri
Perindustrian Fahmi Idris,
Presiden IATO yang juga menjadi
Ketua Pembina SOI, Hasiholan Sidabutar,
Presiden ASBEKINDO Yayat Ruhiyat,
Presiden Asosiasi Sepeda Motor Indonesai
(AISI) Gunadi Sindhuwinata dan Ketua
Umum Gabungan Industri Alat-Alat Mobil
dan Motor (GIAMM) Hadi Suryadipraja.
General Manager QSEAL Nanang
Widananto mengatakan QSEAL merupakan
sebuah segel sertifikasi mutu suku cadang
otomotif ‘non original’ yang sesuai dengan
standar industri otomotif dan berlaku secara
nasional di pasar suku cadang Indonesia.
QSEAL diprakarsai oleh tiga asosiasi industri
otomotif besar di Indonesia, yaitu IATO, SOI
dan ASBEKINDO.
Dalam QSEAL, IATO berperan
menentukan acuan standarisasi produk
QSEAL, sedangkan SOI berperan sebagai
pemilik dan pengelola QSEAL. Sementara
itu, ASBEKINDO mendukung distribusi dan
pemasaran produk bersegel QSEAL melalui
jaringan bengkel anggotanya.
SOI selaku pemilik dan pengelola
QSEAL, adalah sebuah perusahaan
konsultasi yang didirikan oleh IATO pada
tahun 2002 untuk menyediakan jasa layanan
konsultasi berkualitas dan bantuan teknis
kepada industri otomotif di Indonesia. SOI

bekerjasama dengan individu professional
dan institusi terkait industri otomotif,
termasuk perusahaan, institusi riset dan
teknologi, universitas, pusat-pusat pelatihan
dan institusi pendukung lainnya.
Untuk QSEAL, SOI bermitra dengan
IATO dan ASBEKINDO. SOI juga menerima
bantuan teknis dan dana dari USAIDSENADA, sebuah proyek daya saing industri
yang mendapat dukungan dari GIAMM.
Segel sertifikasi mutu QSEAL kini tersedia
bagi seluruh produsen suku cadang otomotif
di tanah air. Bagi kendaraan roda empat
QSEAL memberikan jaminan untuk produkproduk suku cadang otomotif seperti filter
oli, filter udara, filter bensin, gasket, knalpot
dan kaca spion mobil. Sedangkan untuk
produk-produk suku cadang kendaraan roda
dua atau sepeda motor QSEAL memberikan
sertifikasi jaminan untuk produk seperti
kanvas rem, knalpot, gasket, komponen
karet, kaca spion motor, rantai dan gear.
Sebagai sebuah segel sertifikasi jaminan
mutu, QSEAL memberikan jaminan mutu
kepada produk suku cadang otomotif yang
memakainya bahwa suku cadang tersebut
telah sesuai dengan standar industri otomotif.
Karena itu, QSEAL sangat cocok digunakan
oleh produk-produk suku cadang yang
sudah bermerek sebagai penguat persepsi
konsumen terhadap merek tersebut.
Suku cadang otomotif yang berstiker

QSEAL telah lulus uji sertifikasi produk dan
proses sesuai dengan standar mutu produk
yang berlaku di pasar domestik maupun
internasional. Tahapan uji sertifikasi itu
dimulai dengan permohonan sertifikasi
QSEAL yang diajukan kalangan produsen
suku cadang kepada SOI. Setelah memenuhi
berbagai persyaratan administrasi, pihak
pemohon kemudian menyerahkan selfassessment check list kepada SOI.
Selanjutnya, SOI melakukan review
terhadap self-assessment check list dari
pihak pemohon. Tahapan berikutnya adalah
pre-evaluasi audit oleh SOI. Jika berdasarkan
hasil pre-evaluasi audit itu pihak pemohon
belum siap masuk ke tahap audit sertifikasi,
maka SOI akan membina pihak pemohon
untuk meningkatkan standar produknya. Jika
pihak pemohon siap melanjutkan ke tahap
audit sertifikasi, maka SOI segera melakukan
audit lapangan (pengambilan contoh) dan
pengujian produk. Tahapan selanjutnya
adalah evaluasi dari hasil audit lapangan dan
pengujian produk yang hasil akhirnya akan
bermuara dalam pertemuan Komite Audit.
Komite Audit inilah yang kemudian akan
memutuskan tentang hasil sertifikasi itu,
apakah pihak pemohon layak mendapatkan
segel sertifikasi QSEAL atau tidak.
JikaberdasarkankeputusanKomite Audit,
pihak pemohon dinyatakan belum lulus uji
sertifikasi, maka pihak pemohon terpaksa
harus kembali ke tahapan pre-evaluasi
audit untuk selanjutnya mengikuti proses/
tahapan berikutnya seperti urutan di atas.
Sebaliknya jika Komite Audit memutuskan
bahwa pemohon berhasil melalui berbagai
uji sertifikasi itu, maka produk suku cadang
yang bersangkutan berhak membubuhkan
segel QSEAL pada produknya.
Presiden AISI Gunadi Sindhuwinata
mengatakan, melalui QSEAL industri
komponen otomotif Indonesia memiliki
peluang istimewa untuk meningkatkan
kualitas manufakturingnya. “Tanpa kesadaran untuk terus meningkatkan mutu dan
kapasitas akan sangat sulit bagi produsen
lokal untuk bersaing dengan perusahaan
asing dalam memenuhi permintaan suku
cadang yang terus meningkat. Untuk itu,
inisiatif pengembangan sebuah segel mutu
nasional seperti QSEAL ini seharusnya
diterapkan oleh pihak produsen lokal
bila ingin dikenal menghasilkan produk
berkualitas dengan harga terjangkau,” kata
Gunadi. ***
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TEMU USAHA RI-RRT
124 Perusahaan RRT Mencari Mitra

Menteri Perindustrian Fahmi Idris bersama sejumlah pengusaha RRT, melalui Temu Usaha diharapkan dapat dilakukan pertukaran informasi bisnis
antara para pengusaha kedua negara agar terjalin kerjasama di sektor-sektor seperti industri, perdagangan, pertambangan, energi, pertanian,
kehutanan dan konstruksi.

Sebanyak 174 orang pengusaha yang mewakili 124 perusahaan dari Republik Rakyat
Tiongkok (RRT) mengadakan kunjungan ke Indonesia dalam rangka mencari mitra usaha
dari Indonesia.

D

alam kaitan tersebut mereka
menghadiri acara Temu Usaha
bertema Promosi Kerjasama
Investasi dan Industri yang
diselenggarakan
oleh
Departemen
Perindustrian (Depperin) bekerjasama
dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia
(KBRI) di Beijing dan didukung oleh
Departemen terkait lainnya.
Dalam acara Temu Usaha yang digelar
di Gedung Departemen Perindustrian,
Jakarta pada tanggal 15 Mei 2008 itu, para
pengusaha dari RRT tersebut dipertemukan
dengan 327 orang delegasi dari Indonesia
yang terdiri dari 59 orang dari asosiasi usaha,
27 orang dari pemerintahan dan 241 orang
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dari kalangan dunia usaha.
Acara Temu Usaha itu dibuka secara
resmi oleh Menteri Perindustrian Fahmi Idris
dan dihadiri antara lain oleh Kepala BKPM
M. Lutfi, Duta Besar RI untuk RRT, Sudrajat,
Duta Besar RRT untuk Indonesia La Li Jun
dan para anggota delegasi dari Indonesia
dan RRT serta sejumlah tamu undangan.
Menteri Perindustrian RI, Fahmi Idris
mengatakan Temu Usaha yang melibatkan
pengusaha Indonesia dan pengusaha RRT
dari tiga provinsi di RRT yang bergerak
di berbagai bidang dimaksudkan untuk
mendorong kerjasama ekonomi dan
pembangunan antara Indonesia dan RRT,
khususnya di bidang investasi dan industri.
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“Saya yakin bahwa kesempatan ini dapat
menjadi forum yang tepat bagi pemerintah
Indonesia untuk menyampaikan informasi
kepada delegasi dunia usaha RRT mengenai
berbagai kebijakan di bidang ekonomi,
termasuk peluang investasi di Indonesia,”
kata Menperin ketika menyampaikan
sambutannya.
Temu Usaha ini merupakan kesempatan
emas bagi penarikan investasi RRT ke
Indonesia, baik dalam bentuk kerjasama
permodalan maupun kerjasama teknologi.
Karena itu, melalui Temu Usaha tersebut
diharapkan dapat dilakukan pertukaran
informasi bisnis antara para pengusaha
kedua negara agar terjalin kerjasama di
sektor-sektor seperti industri, perdagangan,
pertambangan, energi, pertanian, kehutanan
dan konstruksi.
Delegasi Indonesia diantaranya terdiri
dari para wakil sektor usaha, asosiasi dan
para pejabat pemerintah di bawah koordinasi
Departemen Perindustrian, Departemen
Perdagangan, Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral, BKPM, Kadin dan
Himpunan Kawasan Industri. Hadir juga
wakil-wakil pengusaha daerah, asosiasi dan
pejabat pemerintah dari Pemda Provinsi
Bangka Belitung.
Kegiatan Temu Usaha tersebut terbagi
ke dalam dua sesi utama, yaitu Plenary
Meeting dan Business Matching. Dalam
Plenary Meeting antara lain diisi dengan
pembukaan (sambutan Duta Besar RI untuk
RRT, Duta Besar RRT untuk Indonesia serta
Keynote Speech dan presentasi oleh Menteri
Perindustrian RI). Dalam kesempatan
itu, Sekjen Deplu juga mengumumkan
dibentuknya Gugus Tugas (Task Force)
Kerjasama RI-RRT yang dilanjutkan dengan
presentasi panel oleh sejumlah lembaga
pemerintah pusat dan daerah serta asosiasi
usaha.
Sementara itu, dalam acara Business
Matching, dipertemukan para pengusaha
yang tergabung dalam lima kelompok,
yakni Migas dan Mineral; Industri Otomotif,
Audio/Video dan Komponen; Industri
Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Chemical;
Kelompok Industri Konstruksi, Infrastruktur,
Permesinan; dan Kelompok IKM, EksporImpor dan Aneka Industri.
Duta Besar RI untuk RRT, Sudrajat
mengatakan walaupun nilai total investasi
asinglangsung (FDI) dari RRT ke Indonesia
dewasa ini masih jauh lebih kecil dibandingkan

Temu Usaha Pengusaha RRT, dengan perkembangan ekonomi yang sangat pesat, pemerintah
RRT terus mendorong kalangan dunia usahanya untuk melakukan ekspansi ke pasar global

dengan negara lainnya, terutama Jepang dan
Amerika Serikat, namun potensi maupun
trend pertumbuhan investasi dari RRT
sangat besar.
Investasi RRT di Indonesia di luar sektor
migas pada tahun 2007 mencapai US$ 272,3
juta dengan 109 proyek, naik 108,34% dari
tahun 2006 sebesar US$ 130,7 juta dengan 76
proyek. Di sektor kerjasama pembangunan,
concessional loan RRT mencapai US$ 1 miliar
untuk proyek pembangunan infrastruktur di
Indonesia.
Perekonomian RRT juga mengalami
perkembangan cukup pesat dalam beberapa
tahun terakhir ini. GDP RRT pada tahun
2007 mencapai US$ 3,4 triliun dengan
pertumbuhan rata-rata 10,6%. Demikian juga
perdagangan luar negeri RRT merupakan
yang terbesar ketiga di dunia dengan nilai
US$ 2,17 triliun. Perdagangan RI-RRT pada
tahun 2007 telah mencapai US$ 25,01 miliar
atau melampaui target yang ditetapkan
untuk tahun 2008 sebesar US$ 20 miliar.
Ekonomi RRT saat ini merupakan yang
terbesar keempat di dunia setelah AS, Jepang
dan Jerman. Cadangan devisa RRT hingga

Maret 2008 tercatat sebesar US$ 1,68 triliun
atau yang terbesar di dunia.
Dengan perkembangan ekonomi yang
sangat pesat tersebut, pemerintah RRT terus
mendorong kalangan dunia usahanya untuk
melakukan ekspansi ke pasar global guna
memperluas akses pasar, memperkenalkan
produk, memajukan teknik manajemen
dan jaringan perusahaan mereka. Untuk
mendanai ekspansi investasi ke luar tersebut,
pemerintah RRT telah mengeluarkan treasury
bond senilai RMB 600 miliar (US$ 80 miliar)
dan jumlah tersebut akan terus meningkat.
Sementara itu, pemerintah Indonesia
sendiri menetapkan target pertumbuhan
sektor industri manufaktur sebesar ratarata 8,6% per tahun selama periode tahun
2005-2009 serta target penyerapan tenaga
kerja sebanyak 500.000 orang per tahun.
Target tersebut diperkirakan dapat dicapai
apabila terjadi penambahan investasi senilai
Rp 40-50 triliun per tahun. Tentu saja para
investor RRT itu merupakan peluang bagi
Indonesia untuk mewujudkan target-target
tersebut.***
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Depperin Revisi

Target
Pertumbuhan
Industri 2008
Menjadi 5%
Departemen Perindustrian (Depperin) untuk kedua
kalinya pada tahun 2008 ini mengoreksi kembali target
pertumbuhan industrinya dari 6% menjadi 5%. Sebelumnya
pada awal Maret 2008 lalu Depperin telah mengoreksi
target pertumbuhan industri tahun 2008 dari 7,4% menjadi
6% menyusul pengumuman pemerintah tentang penurunan
target pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebagai akibat
dari melonjaknya harga minyak mentah dunia dan harga
berbagai komoditas lainnya di pasar global.

Industri Tekstil, pertumbuhannya terancam oleh makin banyak beredarnya produk murah dari China
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R

evisi target pertumbuhan industri
yang kedua dilakukan dilakukan
Depperin pada pertengahan Mei
2008 menyusul menurunnya
pertumbuhan produksi sektor industri
nasional selama triwulan pertama tahun
2008 sebagai dampak dari terjadinya
perkembangan lingkungan strategis yang
sangat mempengaruhi kinerja sektor
industri.
Kepala
Badan
Penelitian
dan
Pengembangan Industri (BPPI) Departemen
Perindustrian, Dedi Mulyadi mengatakan
pertumbuhan produksi sektor industri
nasional pada triwulan pertama tahun
2008 mengalami penurunan menjadi 4,61%
dari 4,64% pada triwulan keempat tahun
2007. Angka pertumbuhan produksi sektor
industri nasional pada triwulan pertama itu
jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan
angka pertumbuhan produksi sektor industri
pada triwulan pertama tahun 2007 yang
mencapai 5,82%.
“Dengan penurunan pertumbuhan
produksi sektor industri nasional pada
triwulan pertama 2008 itu maka Departemen
Perindustrian melakukan revisi proyeksi
pertumbuhan sektor industri tahun 2008

Ekonomi & Bisnis
Uraian

Perth
2007

Proyeksi
2008

Revisi
Perth
2008

PDB
2008

Makanan, Minuman, & Tembakau

5.05

5.27

3.18

141,070.17

Tekstil, Barang kulit & Alas Kaki

-3.68

0.33

-2.30

51,705.28

Barang Kayu dan Hasil Hutan

-1.74

-0.06

-0.06

19,645.81

Kertas & Barang Cetakan

5.79

5.88

3.90

26,869.58

Puppuk, Kimia & Barang dari Karet

5.69

5.99

1.15

66,222.91

Semen & Bahan Galian Non Logam

3.40

3.90

-1.50

15,989.80

Logam dasar, Besi & Baja

1.69

1.92

3.10

8,467.91

Alat Angkut, Mesin dan Peralatan

9.73

9.77

12.24

181,127.97

Barang Lainnya

-2.82

0.99

-3.00

3,691.72

Total Industri Non Migas

5.15

6.00

5.00

514,791.15

dari 6,00% menjadi 5,00%,” kata Dedi.
Sementara itu, Menteri Perindustrian
Fahmi Idris mengatakan terjadinya
perkembangan lingkungan strategis yang
sangat mempengaruhi kinerja sektor industri,
terutama akibat meroketnya harga minyak
bumi serta meningkatnya harga biji-bijian
dan komoditas lainnya di dunia mendorong
Departemen Perindustrian melakukan
berbagai upaya untuk mempertahankan
kesinambungan dan kelangsungan sektor
industri.
“Berkaitan dengan upaya untuk
mempertahankan kesinambungan dan
kelangsungan sektor industri tersebut,
Departemen Perindustrian telah melakukan
revisi terhadap target pertumbuhan sektor
industri dari 6% tahun 2008 menjadi 5%,”

kata Menperin ketika mengadakan rapat
kerja dengan Komisi VI DPR RI tanggal 27
Mei 2008 lalu.
Berikut ini proyeksi pertumbuhan sektor
industri tahun 2008 (menurut ISIC 2 digit)
yang disampaikan Menperin Fahmi Idris
dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI
pada tanggal 27 Mei 2008 lalu:
Sebagaimana diketahui, lonjakan harga
minyak mentah dunia yang sempat mencapai
US$ 135 per barrel telah memaksa pemerintah
untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM) bersubsidi bagi masyarakat dan
menaikkan harga BBM untuk industri.
Pemerintah telah menaikkan harga
BBM bersubsidi untuk masyarakat rata-rata
sebesar 28,7% terhitung mulai tanggal 24
Mei 2008. Dengan kenaikan tersebut maka

Industri Alas kaki termasuk salah satu industri yang pertumbuhan industrinya difokuskan
melalui pendekatan klaster dan kompetensi inti daerah.

harga bensin premium yang semula Rp 4.500
per liter dinaikkan menjadi Rp 6.000 per
liter, harga solar naik dari Rp 4.300 per liter
menjadi Rp 5.500 per liter dan harga minyak
tanah naik dari Rp 2.000 per liter menjadi Rp
2.500 per liter.
Menurut Menperin, kenaikan harga
BBM terhadap industri tentunya sangat
bervariasi, tergantung kepada besar kecilnya
pengaruh komponen BBM terhadap struktur
biaya produksi industri. “Tentu saja, industri
yang paling terpengaruh oleh kenaikan
harga BBM adalah industri yang banyak
menggunakan energi BBM dalam kegiatan
proses produksinya.”
Beberapa langkah terobosan yang
dilakukan Departemen Perindustrian
dalam rangka menyelamatkan industri kecil
menengah terhadap lonjakan harga berbagai
komoditi akibat kenaikan harga BBM
diantaranya membantu meringankan beban
industri yang mendapatkan tekanan paling
besar akibat kenaikan harga komoditas
dunia. Sebagai contoh saat ini pemerintah
tengah memberikan subsidi harga bahan
baku kedelai bagi industri tahu-tempe di
dalam negeri.
Departemen Perindustrian juga
membantu perusahaan-perusahaan industri
untuk mendiversifikasikan penggunaan
BBM dengan energi alternatif lain seperti
batubara, arang buangan ex-pabrik kina dan
lain-lain.
Selain itu, Departemen Perindustrian
juga melakukan kerjasama dengan lembaga
terkait dalam rangka mengurangi impor
illegal dari negara lain (khususnya dari RRT
dan Taiwan) yang kini banyak membanjiri
pasar domestik. Membanjirnya produk
impor illegal dengan kualitas rendah dan
harganya murah hingga mencapai pasar
lokal di kecamatan dan pedesaan di wilayah
NKRI.
Langkah terobosan lainnya adalah
memfokuskan pertumbuhan industri melalui
pendekatan klaster dan kompetensi inti
daerah, khususnya pada tiga cabang industri
yang mempunyai konstribusi sekitar 51,75%.
Tiga cabang industri itu adalah cabang
industri Tekstil, Barang Kulit dan Alas Kaki
yang memberikan konstribusi sebesar 10,56%;
cabang industri Pupuk, Kimia, dan Barang
dari Karet yang konstribusinya sebesar
12,49%; serta cabang industri Alat Angkut,
Mesin dan Peralatannya yang memberikan
kontribusi sebesar 28,70%.***
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Selama Kuartal I 2008 Turun 17,61%

Penjualan Terigu
Nasional

Terigu domestik, diperkirakan terjadi penurunan volume penjualan tepung terigu di pasar
domestik selama kurun waktu kuartal pertama

L

onjakan kenaikan harga minyak
bumi yang diikuti dengan kenaikan
berbagai komoditi pangan dunia
lainnya termasuk biji gandum
telah mengakibatkan menurunnya volume
penjualan tepung terigu di pasar domestik
selama kurun waktu kuartal pertama
(Januari-Maret) tahun 2008 sebesar 17,61%.
Penurunan volume penjualan tepung terigu
di pasar domestik juga tidak terlepas dari
menurunnya daya beli masyarakat selama
ini.
Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen
Terigu Indonesia (Aptindo), Ratna Sari
Lopies mengatakan, selama kuartal pertama
tahun 2008 volume penjualan tepung
terigu produksi perusahaan nasional hanya
mencapai 655.025 ton atau turun sebesar
17,61% dibandingkan dengan volume
penjualan tepung terigu nasional selama
kuartal pertama tahun 2007 yang mencapai
795.033 ton.
“Penurunan volume penjualan tepung
terigu di dalam negeri selama kuartal pertama
tahun 2008 ini terutama disebabkan oleh
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menurunnya daya beli masyarakat akibat
kenaikan harga berbagai komoditi pangan
dunia yang dipicu oleh kenaikan harga
minyak bumi dunia. Kenaikan harga minyak
bumi dunia juga telah mendorong kenaikan
biaya pengapalan berbagai komoditi pangan
sehingga mengakibatkan harga-harga
komoditi tersebut terdongkrak naik,” kata
Ratna.
Berdasarkan rincian data penjualan
tepung terigu yang dikeluarkan Aptindo,
penurunan volume penjualan tepung
terigu terbesar dialami oleh PT Indofood
Sukses Makmur Bogasari Flour Mills (ISM
BFM). Selama kuartal pertama tahun 2008
perusahaan tersebut hanya berhasil menjual
tepung terigunya di pasar domestik sebesar
480.059 ton atau turun 21,60% dibandingkan
volume penjualan pada kuartal yang sama
tahun 2007 yang mencapai 612.286 ton.
Menurut data Aptindo itu, penjualan
tepung terigu produksi lokal (di luar impor)
selama tiga bulan pertama tahun 2008
berturut-turut adalah pada bulan Januari
2008 sebesar 254.001 ton, pada Pebruari

2008 sebesar 190.881 ton dan pada Maret
2008 sebesar 210.143 ton. Sementara itu,
untuk periode yang sama tahun 2007,
volume penjualan tepung terigu nasional
adalah pada Januari 2007 sebesar 285.315 ton,
pada Pebruari 2008 sebesar 250.045 ton dan
pada Maret 2008 sebesar 259.673 ton.
Secara keseluruhan volume penjualan
tepung terigu di pasar domestik selama
tahun 2007 mencapai 3.916.030 ton (terdiri
dari 3.261.095 ton tepung terigu produksi
dalam negeri dan 536.654 ton tepung terigu
impor) atau naik sekitar 3,11% dibandingkan
dengan volume penjualan tepung terigu
selama tahun 2006 yang mencapai 3.797.749
ton (terdiri dari 3.344.911 ton tepung terigu
produksi dalam negeri dan 571.119 ton tepung
terigu impor).
Sementara itu, penurunan yang sama
juga terjadi pada impor tepung terigu
selama kuartal pertama tahun 2008. Pada
periode tersebut volume impor tepung
terigu mengalami penurunan sekitar 43,27%
dari 169.221 ton pada kuartal pertama tahun
2007 menjadi hanya 96.000 ton pada kuartal
pertama tahun 2008.
Menurut catatan Aptindo, volume impor
tepung terigu pada Januari 2008 sebesar
40.000 ton, pada Pebruari 2008 sebesare
21.000 ton dan pada Maret 2008 sebesar
35.000 ton. Sebagai perbandingan, volume
impor tepung terigu pada Januari 2007
sebesar 55.453 ton, pada Pebruari 2007
sebesar 48.898 ton dan pada Maret 2008
sebesar 64.870 ton.
Secara keseluruhan impor tepung terigu
selama tahun 2007 mencapai 571.119 ton atau
sedikit mengalami kenaikan dibandingkan
volume impor tepung terigu tahun 2006
yang mencapai 536.654 ton.
PT ISM BFM selaku produsen terbesar
tepung terigu di dalam negeri tetap
menguasai pangsa penjualan terbesar. Pada
bulan Januari 2008 volume penjualan tepung
terigu perusahaan tersebut mencapai 199.760
ton (lebih rendah dibandingkan dengan
volume penjualan pada Januari 2007 yang
mencapai 223.204 ton). Pada bulan Januari
volume penjualan perusahaan tersebut
menurun menjadi tinggal 131.379 ton (lebih
rendah dari volume penjualan bulan Pebruari
2007 yang mencapai 190.319 ton. Demikian
juga pada Maret 2008 volume penjualan
tepung terigu PT ISM BFM lebih rendah
dibandingkan penjualan pada Maret 2007,
yaitu 148.920 ton dari 198.763 ton. ***
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PUSRI AMBIL ALIH
WILAYAH PEMASARAN UREA
PUPUK KALTIM

Pupuk milik PUSRI, PT Pusri berhasil mengamankan kebutuhan gas alamnya dengan harga yang relatif lebih rendah untuk jangka panjang.

M

elonjaknya harga gas alam di
pasar dunia sebagai dampak
langsung dari kenaikan
harga minyak bumi global
belakangan ini telah menimbulkan dampak
cukup besar terhadap industri pupuk di
dalam negeri, terutama berupa lonjakan
biaya produksi pupuk berbasis gas alam
seperti urea pada sejumlah industri pupuk di
tanah air. Hal itu terjadi karena penjualan gas
alam dari perusahaan produsen gas kepada
industri pupuk di dalam negeri dilakukan
dengan mengacu kepada harga gas alam di
pasar dunia.
Salah satu industri pupuk yang terkena
imbas langsung dari kenaikan harga gas alam
dunia itu adalah PT Pupuk Kalimantan Timur
(PKT) Tbk, karena kontrak pembelian gas
alam dengan para pemasoknya dilakukan
dengan mengacu kepada perkembangan
harga gas alam yang terjadi di pasar dunia.

Sementara itu, sejumlah industri pupuk
urea lainnya seperti PT Pupuk Sriwidjaja
(Pusri) terhindar dari dampak lonjakan harga
gas alam karena perusahaan tersebut telah
mengikat kontrak pembelian jangka panjang
dengan para pemasok gasnya. Dengan
demikian, PT Pusri berhasil mengamankan
kebutuhan gas alamnya dengan harga relatif
lebih rendah.
Dirjen Industri Agro dan Kimia
Departemen
Perindustrian
Benny
Wachjudi mengatakan saat ini telah terjadi
ketimpangan harga gas yang cukup besar
antara PT PKT dan PT Pusri sehingga
pemerintah mempertimbangkan agar kedua
BUMN pupuk itu melakukan subsidi silang
agar besaran subsidi Rp13 triliun dapat
dioptimalkan.
Menurut Benny, harga gas alam yang
diterima PT PKT untuk kegiatan produksi
ureanya saat ini telah mencapai US$ 9 per

MMBTU (Million British Thermal Unit),
sementara harga gas yang diterima PT Pusri
hanya berkisar antara US$3 sampai US$3,8
per MMBTU.
Dengan perbedaan yang cukup besar itu,
kata Benny, sudah tentu PT PKT menanggung
beban biaya produksi urea yang relatif lebih
besar ketimbang PT Pusri. Karena itu, untuk
mengatasinya pemerintah telah mengambil
kebijakan untuk mengalihkan sebagian
wilayah pemasaran pupuk urea PT PKT ke
PT Pusri.
“Antara PT Pusri dan PT PKT harus
segera melakukan pengalihan pasar melalui
mekanisme switching market agar beban
PKT tidak terlalu berat. Jadi, ada semacam
subsidi silang yang disesuaikan dengan
kemampuan pasok Pusri, sementara
Pertamina kami minta agar tidak menaikkan
harga gas kepada Pusri,” kata Benny.
Menurut Benny, PT Pusri sendiri
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Bongkar muat pupuk, langkah pengalihan wilayah pemasaran merupakan langkah untuk mensiasati
pembengkakan biaya produksi PKT akibat lonjakan harga gas.

sebagai perusahaan holding BUMN pupuk,
telah menyatakan kesiapannya untuk
mengambilalih sebagian wilayah pemasaran
urea bersubsidi PT PKT sebagai langkah
untuk mensiasati pembengkakan biaya
produksi PKT akibat lonjakan harga gas.
Dengan langkah itu, lanjut Benny,
pasokan pupuk untuk kebutuhan petani
sektor pangan dan sektor perkebunan pada
tahun ini tetap terjamin, sementara harga
eceran tertinggi (HET) untuk pupuk urea
bersubsidi tetap dapat dipertahankan pada
tingkat harga Rp 1.200 per kg.
Secara terpisah Dirut PT PKT Hidayat
Nyakman menyatakan tingginya harga
gas alam telah membuat harga pembelian
pemerintah (HPP) pupuk dari PT PKT ikut
terdongkrak menjadi Rp 4.500 per kg,
sementara HPP Pusri masih tetap di bawah
Rp 2.000 per kg. Meningkatnya HPP pupuk
urea tersebut telah mengakibatkan subsidi
yang harus dibayarkan oleh pemerintah
menjadi membengkak.
Untuk mereduksi pembengkakan
subsidi dan menutup kerugian produksi
PT PKT, tambah Hidayat, sebagian pasok
pupuk urea PT PKT akan dialihkan ke sektor
nonsubsidi seperti perkebunan dan industri.
Selanjutnya, pasar pupuk urea bersubsidi di
wilayah Jawa Tengah untuk sektor pangan--yang selama ini menjadi tanggung jawab
PT PKT---sebagian akan diserahkan kepada
PT Pusri.
Di lain pihak, kekosongan pasok pupuk
urea untuk sektor perkebunan dan industri
(nonsubsidi) yang selama ini menjadi
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tanggung jawab PT Pusri, akan diambilalih PT
PKT. “Dengan cara tersebut, pemerintah tidak
perlu lagi mengeluarkan dana subsidi terlalu
banyak, sementara produksi pupuk urea PT
Pusri dan PT PKT tidak akan berkurang atau
pun bertambah,” tuturnya.
Menurut Hidayat, produsen pupuk
sebetulnya masih memiliki cara lain untuk
mengatasi terjadinya pembengkakan
subsidi akibat lonjakan harga bahan baku
gas alam. Cara tersebut antara lain dengan
memperketat pengawasan distribusi pupuk
untuk mencegah terjadinya rembesan pupuk
dari sektor subsidi ke non subsidi.
“Rembesan ini akan kami coba kendalikan
dengan mekanisme penyaluran tertutup.
Jadi, pupuk urea yang dibutuhkan petani saja
yang akan kami sediakan. Kalau pupuk urea
itu disalurkan hanya berdasarkan kebutuhan

Pupuk Sriwidjaja

petani, tentu hal itu akan mengurangi beban
subsidi,” tegas Hidayat.
Dengan memperketat pengawasan
distribusi, Hidayat memperkirakan, tingkat
efisiensi penyaluran pupuk dapat meningkat
sekitar 15% - 20% atau dengan kata lain
akan terjadi penghematan penggunaan
pupuk urea sebesar 15% - 20%. Pada saat
yang sama, produsen pupuk akan gencar
mengedukasi petani untuk memanfaatkan
pupuk secara efisien.
Benny mengatakan dengan langkah
pengalihan wilayah pemasaran itu maka
total pengalihan volume pupuk bersubsidi
ke nonsubsidi antara kedua BUMN pupuk
tersebut selama tahun 2008 ini diperkirakan
mencapai sekitar 400.000 ton. Dengan
volume sebesar itu, maka kedua BUMN
pupuk itu dapat melakukan penghematan
dana subsidi pupuk sekitar Rp1,8 triliun.
Sebelumnya, BUMN pupuk meminta
tambahan subsidi pada tahun ini menjadi
minimal Rp 15 triliun menyusul kenaikan
sejumlah harga seperti bahan baku impor,
gas, biaya transportasi dari pabrik ke lini III
(gudang kabupaten), yang dinilai membebani
produsen. Kendati demikian, pemerintah
akhirnya menetapkan subsidi pupuk hanya
menjadi Rp 13 triliun pada 2008 atau terjadi
defisit Rp 2 triliun dari perhitungan awal
produsen pupuk.
Mengenai kapan implementasi dari
kebijakan pengalihan wilayah pasar BUMN
pupuk ini Benny mengatakan hal itu masih
harus menunggu hasil koordinasi antar
instansi dan para pemangku kepentingan
terkait seperti Departemen Perdagangan,
Departemen Keuangan, Meneg BUMN dan
pemerintah daerah. ***

Baristand
Industri
Ambon
Terdepan dalam Riset Teknologi Pengolahan Hasil Laut dan Minyak Atsiri

Insert

Sebagai negara agraris dengan lahan pertanian cukup luas, Indonesia memiliki potensi
yang sangat besar dalam produksi komoditi pertanian.

B

alai Riset dan Standardisasi
Industri (Baristand) Ambon atau
sering disingkat Baristand Industri
Ambon adalah salah satu dari 11
Baristand Industri di bawah Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri (BPPI)
Departemen Perindustrian yang ada di
berbagai wilayah di Indonesia yang memiliki
kompetensi inti dalam bidang penelitian dan
pengembangan teknologi pengolahan hasil
laut dan minyak atsiri.
Kompetensi inti dalam bidang riset dan
pengembangan teknologi pengolahan hasil
laut dan minyak atsiri itu tidak terlepas dari
kenyataan bahwa wilayah kepulauan Maluku
dan sekitarnya dimana lokasi Baristand
Industri Ambon berada merupakan wilayah
yang kaya akan sumber daya hasil laut dan
minyak atsiri.
Beberapa teknologi pengolahan yang
berhasil dikembangkan diantaranya adalah
Teknologi Ekstraksi Minyak Hati Ikan Hiu
Botol, Teknologi Penyamakan Kulit Ikan
Kakap, Teknologi Pengolahan Ikan Asap,
Teknologi Pengolahan Rumput Laut dalam
Rangka Penganekaragaman Produk Rumput
Laut serta Teknologi Pembuatan Sirup dan
Anggur Pala.
Baristand Industri Ambon juga telah
berhasilmenciptakanprodukrancangbangun
dan perekayasaan berupa mesin teknologi
tepat guna untuk pengolahan hasil laut dan
minyak atsiri. Beberapa diantaranya adalah
alat penyuling minyak arsiri (minyak pala,
kayu putih, kulit lawang, minyak cengkeh
dan minyak bunga kenanga), alat tenun
bukan mesin (ATBM), alat pengasapan ikan
dan teripang, alat pengering (ikan, teripang,
kopra dan cokelat), alat pemarut sagu, alat
pembuat/penyulingan alcohol teknis dan alat
pengolahan hasil-hasil pertanian lainnya.
Kini berbagai teknologi pengolahan hasil

Ekstraksi Minyak Hati Ikan , merupakan salah satu hasil yang dicapai oleh Baristand Industri Ambon
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Insert
laut dan minyak atsiri hasil pengembangan
Baristand Industri Ambon itu sudah banyak
dimanfaatkan oleh kalangan dunia usaha di
wilayah kepulauan Maluku dan sekitarnya.
Berbagai produk hasil laut dan minyak atsiri
yang diproduksi dengan menggunakan
teknologi yang dikembangkan Baristand
Industri Ambon pun kini sudah banyak
dikenal kalangan masyarakat, tidak hanya
masyarakat di sekitar wilayah kepulauan
Maluku saja, tetapi juga masyarakat di
berbagai wilayah lain di tanah air.
Prestasi yang diraih itu tidak terlepas dari
sejarah panjang yang telah dilalui lembaga
tersebut sehingga memungkinkan lembaga
ini berkiprah cukup lama dalam dunia
penelitian dan pengembangan teknologi
pengolahan hasil laut dan minyak atsiri.
Dalam perjalanan sejarahnya, Baristand
Industri Ambon sembar beberapa kali
berganti nama dan struktur organisasi.
Secara singkat, sejarah Baristand Industri
Ambon dimulai pada tahun 1974 dengan
terbentuknya Proyek Balai Penelitian Kimia
Ambon pada Kantor Wilayah Departemen
Perindustrian Provinsi Maluku. Selanjutnya,
pada tahun 1980 Menteri Perindustrian
menerbitkan Surat Keputusan Nomor 357/M/
SK/8/1980 tentang Organisasi dan Struktur
Balai Penelitian dan Pengembangan Industri
yang selanjutnya disebut Balai Industri.
Dengan
keluarnya
SK
Menteri
Perindustrian tersebut, Balai Industri Ambon
secara resmi berbentuk lembaga litbang
di lingkungan Departemen Perindustrian.

Rumput laut siap diolah

Sejak saat itu Balai Industri Ambon berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri (BPPI) Departemen Perindustrian di
Jakarta.
Selanjutnya, pada tahun 2002 Balai
Industri Ambon berubah nama dan
struktur organisasi menjadi Balai Riset dan
Standardisasi Industri dan Perdagangan
yang biasa disingkat Baristand Indag melalui
Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 784/MPP/Kep/11/2002
tanggal 29 Nopember 2002. Dengan Sk

Baristand Industri Ambon berhasil mengembangkan teknologi pengolahan rumput laut
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Menperindag tersebut maka Baristand Indag
Ambon berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri dan Perdagangan
(BPPIP) di Jakarta.
Pada tahun 2006 Baristand Indag
Ambon kembali berubah nama dan
struktur organisasi menjadi Balai Riset dan
Standardisasi (Baristand) Industri menyusul
terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian
RI Nomor 49/M-IND/PER/6/2006 tanggal
29 Juni 2006. Status Baristand Industri
Ambon pun kembali berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri di
Jakarta.
Kini Baristand Industri Ambon memiliki
tugas dan fungsi utama melakukan riset,
standardisasi dan sertifikasi di bidang
industri. Secara garis besar tugas dan fungsi
tersebut meliputi antara lain melaksanakan
penelitian dan pengembangan teknologi
industri di bidang bahan baku, bahan
penolong, proses, peralatan/mesin dan hasil
produk serta penanggulangan pencemaran
industri.
Baristand Industri Ambon juga memiliki
tugas menyusun program dan pengembangan kompetensi di bidang jasa riset
dan litbang serta merumuskan sekaligus
menerapkan standard, pengujian dan
sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan
penolong, proses, peralatan/mesin dan hasil
produk.
Tugas dan fungsi utama lainnya adalah

Insert

melakukan pemasaran, kerjasama, promosi,
pelayanan informasi, penyebarluasan hasil
penelitian dan pengembangan di samping
menjalankan berbagai urusan kepegawaian,
keuangan, tata persuratan, perlengkapan,
kearsipan, rumah tangga, koordinasi
penyusunan bahan rencana dan program,
penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan
serta pengelolaan perpustakaan.
Baristand Industri Ambon memiliki
visi ke depan sebagai institusi unggulan
di bidang riset, standardisasi dan layanan
teknologi industri. Dengan visi tersebut
maka dalam kegiatan operasionalnya
sehari-hari mengemban lima misi utama,
yaitu menghaislkan teknologi tepat guna
yang berkualitas dan ramah lingkungan
bagi industri kecil dan menengah (IKM);

memberikan jaminan dan kepastian
mutu produk industri; menghasilkan
riset teknologi terapan yang berwawasan
lingkungan sesuai potensi sumber daya alam
untuk pengembangan industri di Maluku;
meningkatkan kompetensi/profesionalisme
sumber daya manusia; dan menciptakan
jejaring dengan mitra kerja.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas
dan fungsi sebagai perwujudan dari visi dan
misi institusi, Baristand Industri Ambon
dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang
terdiri dari kantor/administrasi, bengkel,
koperasi pegawai, laboratorium, ruang
gambar dan desain, ruang komputer dan
internet, ruang aula/meeting room, gudang
dan lain-lain.
Fasilitas penelitian dan pengembangan

yang dimiliki antara lain Laboratorium
Pengujian ISO/IEC 17025:2005 (LP-383-IDN),
Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium
Lingkungan,
Laboratorium
Kimia,
Laboratorium Instrumen, Unit Perbengkelan
dan Unit Perpustakaan.
Dengan fasilitas dan peralatan yang
cukup lengkap, Baristand Industri Ambon
mampu memberikan berbagai pelayanan jasa
kepada masyarakat seperti jasa penelitian
dan pengembangan tentang bahan baku,
bahan pembantu, proses, peralatan dan
produk; layanan pengujian dan monitoring
limbah industri dan lingkungan hidup;
layanan rancang bangun dan perekayasaan,
layanan pengujian, layanan penelitian siswa
dan mahasiswa untuk karya tulis ilmiah serta
layanan pelatihan. ***

Minyak Atsiri, salah satu yang berhasil dikembangkan oleh Baristand Industri Ambon
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Produksi Kopra Putih

Meningkatkan Nilai Tambah bagi Petani

Pohon kelapa merupakan tanaman yang banyak ditemukan di wilayah provinsi Sulawesi Utara.
Masyarakat di wilayah provinsi tersebut sudah sejak lama terbiasa dalam membudidayakan
kelapa sebagai salah satu sumber pendapatan utama mereka.

Kopra putih sebelum diproses

D

ari tanaman kelapa itulah mereka
bisa memperoleh pendapatan
untuk menopang kebutuhan
hidup sehari-hari maupun untuk
membiayai sekolah anak-anak mereka.
Tanaman kelapa sendiri termasuk
tanaman yang cukup istimewa. Karena,
hampir seluruh bagian tanaman tersebut
dapat dimanfaatkan masyarakat untuk
membuat berbagai produk kebutuhan
sehari-hari. Daun kelapa dapat dimanfaatkan
untuk membuat sapu lidi, sedangkan dari
bunga kelapa dapat disadap niranya yang
kemudian dapat diproses menjadi gula
kelapa. Kayu kelapa yang berasal dari batang
pohon kelapa kini banyak dimanfaatkan
sebagai bahan bangunan disamping sebagai
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bahan baku untuk pembuatan furniture.
Dari buah kelapa, masyarakat dapat
memanfaatkan sabut kelapa untuk
memproduksi berbagai barang kerajinan
seperti kemoceng, tambang sabut kelapa
atau keset sabut kelapa. Belakangan, sabut
kelapa yang dikombinasi dengan lateks karet
banyak dimanfaatkan untuk membuat busa
sabut kelapa untuk pembuatan jok mobil,
kasur atau matras dan lain-lain.
Sementara itu, batok kelapa yang
memiliki karakteristik yang sangat khas dapat
dimanfaatkan untuk membuat berbagai
barang kerajinan seperti mulai dari kancing,
manik-manik, berbagai jenis asesoris, hiasan
interior, piring, taplak meja hingga ubin
batok kelapa yang sangat indah.

Daging buah kelapanya sendiri sudah
sejak lama dimanfaatkan masyarakat untuk
memproduksi santan kelapa yang banyak
dibutuhkan untuk kebutuhan memasak
sebagai bumbu dapur. Santan kelapa juga
dapat diproses lebih lanjut menjadi minyak
goreng kelapa (klentik) yang memiliki aroma
yang sangat khas.
Selain dapat diparut untuk diambil
santannya, daging buah kelapa juga dapat
diproses terlebih dahulu menjadi kopra.
Kopra sendiri merupakan bahan baku utama
untuk pembuatan minyak kopra. Baik kopra
maupun minyak kopra selama ini menjadi
komoditi dagang yang banyak dicari importir
dari mancanegara.
Di luar negeri kopra umumnya

Teknologi
dipergunakan sebagai bahan dasar bagi
industri minyak kopra atau minyak kelapa
(coconut oil) dan lemak. Namun demikian,
dalam industri minyak kelapa dan lemak,
kualitas kopra sangatlah menentukan kualitas
produk akhir minyak kelapa dan lemak yang
dihasilkan. Sementara kualitas kopra sangat
ditentukan oleh proses pengeringan untuk
mencapai tingkat kadar air yang diinginkan.
Karena itu, proses pengeringan merupakan
salah satu tahap kritis dalam proses
penanganan pasca panen buah kelapa.
Mengingat
pentingnya
proses
pengeringan dalam memperoleh kopra
berkualitas tinggi, Balai Riset dan
Standardisasi (Baristand) Industri Manado
menaruh perhatian yang sangat besar
terhadap proses pengeringan dalam
pembuatan kopra dari daging buah kelapa.
Dengan dasar pertimbangan itulah,
Baristand Industri Manado kemudian
mencoba merancang sebuah alat pengering
daging buah kelapa yang dapat menghasilkan
kopra berkualitas tinggi yang disebut dengan
Kopra Putih. Upaya Baristand Industri
Manado tersebut telah menghasilkan sebuah
alat yang disebut dengan Alat Pengering
(Tungku) Kopra Putih ‘mobile’ yang beberapa
unit diantaranya sudah lulus tahap uji coba
dan kini siap untuk didiseminasikan kepada
kalangan petani kelapa.
Tungku pengering kopra putih ini sangat
dibutuhkan kalangan petani kelapa karena
dapat meningkatkan nilai tambah kopra
melalui peningkatan kualitas kopra yang
dihasilkan. Bagi petani sendiri meningkatnya
mutu
kopra
berarti
meningkatnya
pendapatan sebab kopra berkualitas tinggi
dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi.
Sebagai contoh, kopra asap (kopra yang
dikeringkan dengan metode pengasapan)
selama ini di pasaran dijual dengan harga
Rp 6.000-Rp 7.000 per kg, sedangkan kopra
putih dapat dijual dengan harga Rp 12.000
per kg.
Kualitas kopra putih jauh lebih baik
dari kualitas kopra asap karena kopra putih
memiliki beberapa kelebihan dibandingkan
dengan kopra asap. Kelebihan itu diantaranya
kopra putih memiliki kadar air yang cukup
rendah hingga 5%-6%, kopra putih relatif
bebas dari serangan cendawan dan warnanya
jauh lebih putih dan bersih. Kopra putih
juga bebas dari aroma yang ditimbulkan
dari proses pengasapan sehingga aroma
asli kopranya jauh lebih dominan. Dengan
kualitas seperti itu, kopra putih jauh lebih

Barang Kerajinan hasil pengembangan buah batok kelapa

disukai oleh kalangan industri pengolahan
kopra karena minyak kelapa yang dihasilkan
sangat jernih dengan kualitas yang sangat
tinggi.
Tungku pengering sistem ‘mobile’ hasil
rancangan Baristand Industri Manado
ini mampu menghasilkan kopra putih
berkualitas tinggi karena pada prinsipnya
proses pengeringan tidak dilakukan dengan
cara memanaskan daging buah kelapa
secara langsung dengan menggunakan api.
Namun dengan cara mengeringkan daging
buah kelapa melalui pemanasan udara.
Cara pengeringan dengan menggunakan
pemanasan udara ini dapat mencegah kontak
langsung antara gas-gas hasil pembakaran
(asap) dengan daging buah kelapa.
Di dalam alat pengering tersebut
terdapat rak-rak logam tempat menyimpan/
menyusun daging buah kelapa yang akan
dikeringkan. Selanjutnya udara panas yang
dihasilkan dari pembakaran gas LPG di luar
rak dialirkan ke dalam ruangan
pemanas yang terdiri dari rakrak logam berisi tumpukan/
susunan daging buah kelapa.
Secara
umum
dapat
diilustrasikan bahwa tungku
(alat) pengering kopra putih
hasil rancangan Baristand
Industri Manado berbentuk
kotak (segi empat) dengan
ukuran panjang 360 cm X lebar
130 cm X tinggi 200 cm. Di dalam
kotak pengering itu terdapat
blower, kipas angina, elpiji,
selang dan rak daging buah

kelapa. Sedangkan di luar kotak pengering
terdapat panel listrik, exhausting, ban bola,
tuas penarik tungku, tabung elpiji, pintu
kotak pengering untuk masuk keluarnya
bahan baku dan saklar on/off (untuk elpiji,
blower dan kipas).
Tungku pengering kopra putih sistem
‘mobile’ tersebut memiliki kapasitas sebesar
1.200 butir kelapa dengan lama pengeringan
18 jam untuk satu tabung elpiji.Suhu ruang
pengeringan selama proses pengeringan
berlangsung rata-rata berkisar antara 66C
sampai 80C.
Kopra putih yang dihasilkan dari proses
pengeringan dengan Tungku Pengering
Kopra Putih telah terbukti memiliki kualitas
yang sangat baik. Hasil analisis mutu kopra
putih yang dilakukan Baristand Industri
Manado menunjukkan bahwa mutu kopra
putih sangat prima dan memenuhi kriteria
Standard Nasional Indonesia (SNI). ***
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Mengolah Kayu
Kelapa
Menjadi Bahan
Baku Mebel

S

umber
daya
kayu
kelapa
sampai saat ini belum banyak
dimanfaatkan kalangan industri
mebel di tanah air. Walaupun
ketersediaannya cukup melimpah, namun
pemanfaatan kayu kelapa sebagai bahan
baku pembutan mebel (furniture) terhitung
masih sangat jarang di Indonesia. Hal
itu terjadi karena kayu kelapa selama ini
memiliki banyak kelemahan yang belum
dapat diatasi oleh para perajin dan industri
mebel di tanah air. Kele-mahan tersebut
antara lain adalah rendahnya kualitas
kayu kelapa yang ada karena belum
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ditemukannya teknologi pengolahan/
perlakuan kayu kelapa yang memadai.
Beberapa kelemahan kayu kelapa yang
sering ditemui kalangan perajin dan
industri mebel di Indonesia selama ini
diantaranya kayu kelapa sering sekali
mengalami perubahan warna sebagai
akibat dari adanya aktivitas hama atau
penyakit pasca panen yang menyerang
kayu kelapa. Kelemahan lainnya yang juga
sangat mengganggu adalah kayu kelapa
sering sekali mengalami pembengkokan
dan pemelintiran serta pecah serat (pecah
rambut) walaupun kadar air dalam kayu
kelapa sudah mencapai level yang cukup
rendah, yaitu sekitar 8%.
Dengan
berbagai kele-mahan
tersebut kalangan
perajin dan industri
mebel di dalam negeri
enggan

menggunakan kayu kelapa sebagai bahan
baku untuk pembuatan berbagai produk
mebel. Mereka pun tetap menggunakan
jenis-jenis kayu lain seperti jati, mahoni,
kamper
dan
lain-lain
walaupun
ketersediaan jenis-jenis kayu tersebut kini
semakin langka di tanah air dan harganya
pun terus melambung tinggi.
Kondisi
tersebut
telah
mengusik
perhatian
Marsal,
seorang
pengusaha
kelahiran
Batusangkar, Sumatera Barat 58 tahun
lalu. Dia merasa terpanggil untuk
memberdayakan kayu kelapa yang selama
ini cenderung kurang mendapatkan
perhatian serius dari para pengusaha mebel
di dalam negeri. Padahal ketersediaan
kayu kelapa yang cukup melimpah di
negeri yang pernah mendapatkan julukan
sebagai Kepulauan Nyiur (Pulau Kelapa) ini
menyimpan potensi ekonomi yang sangat
besar untuk dikembangkan.
Rasa penasaran Marsal semakin
menjadi-jadi setelah dirinya melihat
produk mebel kayu kelapa impor
dari Filipina yang kualitasnya sangat
baik dengan motif serat kayu kelapa
yang sangat indah, unik dan khas. Untuk
memuaskan rasa penasarannya, Marsal rela
bersusah payah melakukan kegiatan riset
untuk mempelajari teknologi pengolahan
kayu kelapa agar bisa dimanfaatkan
sebagai bahan baku mebel. Marsal pun
kemudian melakukan serangkaian uji
coba mulai tahun 2004 hingga tahun 2007
dengan menghabiskan dana yang tidak
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sedikit. Tidak tanggung-tanggung, Marsal
mencurahkan semua sumber daya dan
perhatiannya untuk melakukan riset kayu
kelapa tersebut. Dia pun rela meninggalkan
kegiatan usaha dagangnya sebagai
supplier barang-barang dan peralatan
kantor yang sudah digelutinya sejak
tahu 1980-an.
Baru kemudian menjelang akhir
tahun 2007 Marsal yang merantau
ke Jakarta sejak tahun 1969 itu
memutuskan
untuk
benar-benar
menceburkan
dirinya
ke
bidang
usaha
produksi
mebel
dari
kayu
kelapa
setelah
dirinya
menemukan formula yang tepat dalam
pengolahan kayu kelapa. Formula khusus
ter-sebut pada dasarnya merupakan
bahan kimia sejenis minyak yang
dengan mudah dapat diaplikasikan
(dengan cara dikuas atau dicelup) pada
kayu kelapa yang sudah dikeringkan
dengan oven hingga kadar air maksimum
8%.
Formula bahan kimia tersebut selain
berfungsi untuk mengawetkan kayu
kelapa agar bisa tahan lama dan tahan
air, juga berfungsi untuk mencegah kayu
kelapa dari serangan hama dan penyakit
(terutama terhadap serangan hama
serangga dan penyakit jamur atau bakteri)
pasca panen yang sangat merugikan.
Formula bahan kimia yang dikembangkan
Marsal juga dapat menjaga konsistensi
kualitas kayu kelapa sehingga dapat
terhindar dari fenomena pecah rambut
(pecah serat) dan pembengkokan atau
pemelintiran. Formula bahan kimia buatan
Marsal (yang sampai saat ini belum diberi
nama khusus) mampu mengikat seratserat kayu kelapa yang tidak beraturan dan
tidak saling mengikat itu menjadi seratserat kayu yang kompak dan kuat serta
saling mengikat satu sama lain.
Kelebihan lainnya, formula kimia
ciptaan Marsal dapat memunculkan motif
serat kayu kelapa menjadi tampak lebih
jelas dan indah. Karena itu, produk mebel
kayu kelapa buatan Marsal tidak perlu
mendapatkan tambahan pewarnaan lagi
karena warna yang dipakai merupakan
warna natural kayu kelapa.
Kalangan konsumen produk mebel
buatan Marsal pun selama ini tidak
pernah komplain dengan produk mebel
kayu kelapanya. Bahkan sebaliknya

kalangan
konsumen
mengaku cukup puas dengan
produk mebel kayu kelapa itu
karena harganya jauh lebih murah tetapi
kualitasnya tidak kalah dari mebel kayu
jati.
“Sebagai perbandingan, harga bahan
mebel dari kayu jati sekarang mencapai
Rp 12 juta per meter kubik, sedangkan
bahan mebel dari kayu kelapa yang sudah
diperlakukan dengan formula khusus
yang saya kembangkan harganya hanya
sekitar Rp 3,5 juta per meter kubik. Padahal
setelah diolah, produk mebel kayu kelepa
memiliki motif serat kayu yang sangat indah,
khas dan unik,” kata Marsal.
Menurut Marsal, hanya ada satu syarat
yang harus dipenuhi agar kayu kelapa
yang dipakai untuk produk mebel dapat
memiliki sifat-sifat seperti disebutkan di
atas, yaitu kayu kelapa itu harus berasal
dari pohon kelapa yang sudah cukup
tua (masak tebang) dengan umur lebih
dari 70 tahun (pohon kelapa yang sudah
tidak produktif lagi).
Satu-satunya kekurangan (namun bisa
juga menjadi kelebihan untuk penggunaan
tertentu) kayu kelapa dibandingkan
dengan kayu jati adalah berat jenis kayu
kelapa dua kali lipat lebih berat dari kayu jati.
Dengan demikian,
dilihat dari sisi biaya
pengangkutan
tentunya kayu kelapa
membutuhkan biaya
pengangkutan yang
relatif lebih tinggi
ketimbang kayu jati.
Dengan dibantu
7 orang karyawan,
Marsal kini telah

berhasil

mengembangkan 18 jenis model
produk mebel dari kayu kelapa.
Model-model produk mebel tersebut kini
sangat laris diminati konsumen sehingga
pesanan dari pembuatan mebel kayu
kelapa dari para pembeli terus mengalir.
Marsal sendiri memiliki obsesi tersendiri
dengan keberhasilannya dalam bidang
pengolahan kayu kelapa itu. Bagi dirinya
ilmu pengetahuan yang diperolehnya
dengan susah payah itu akan lebih memiliki
makna dan memberikan manfaat bagi
kehidupan umat manusia apabila ilmu
pengetahuan tersebut disebarluaskan
kepada sesama. Karena itu, Marsal ingin
mengajak para pengusaha mebel di tanah
air untuk beralih memanfaatkan potensi
kayu kelapa yang cukup melimpah.
“Kami juga ingin agar pemerintah turut
mempopulerkan penggunaan kayu kelapa
ini sebagai sumber bahan baku untuk
industri mebel. Untuk kami siap membagi
pengetaahuan dan pengalaman kami
dengan pengusaha mebel lainnya dalam
pemanfaatan dan pengolahan kayu kelapa
ini,” demikian ungkap Marsal.
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Industri
Kerajinan Logam
Cepogo, Boyolali

Industri kerajinan logam Cepogo milik Benny Daryanto

Tetap Eksis di Tengah Lonjakan Harga Bahan Baku dan
Menciutnya Pasar
Desa Cepogo, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali Jawa Tengah sudah berpuluh-puluh
tahun lamanya dikenal sebagai sentra produksi kerajinan logam tembaga dan kuningan.
Produknya pun sudah sejak lama dikenal kalangan konsumen, tidak hanya konsumen
domestik tetapi juga konsumen luar negeri.
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Profil
Popularitas industri kerajinan logam
Cepogo, Boyolali di mata kalangan konsumen
itu bisa dicapai berkat keuletan, ketelatenan
dan kerja keras serta sentuhan seni bernilai
tinggi dari para perajin barang logam di
daerah tersebut.
Berbagai barang kerajinan logam
berbahan baku kuningan dan tembaga itu
dapat ditemukan dalam bentuk barang
kebutuhan sehari-hari seperti peralatan
masak memasak, washtafel, bathtub, baki/
nampan, wadah buah-buahan segar, tempat
lilin dan lain-lain hingga produk hiasan
interior, patung dari logam, hiasan dinding,
lukisan mozaik logam tempa dan lain-lain.
Banyak diantara pengusaha kerajinan
logam tempa hand made dari kuningan dan
tembaga di Cepogo, Boyolali yang sudah
memiliki konsumen tetap di berbagai kota
besar di tanah air. Bahkan, sejumlah perajin
karya seni logam Cepogo juga ada yang
sudah memiliki pelanggan tetap di luar
negeri.
Sayangnya, gonjang-ganjing harga
logam dasar seperti tembaga dan kuningan
yang terjadi akhir-akhir ini menjadi batu
sandungan yang sangat serius bagi
kelangsungan industri kerajinan logam di
wilayah Cepogo dan sekitarnya. Padahal
bahan logam itu merupakan bahan baku
utama bagi industri kerajinan logam
Cepogo. Lonjakan harga logam yang dipicu
oleh kenaikan harga komoditi logam di
pasar dunia itu tampaknya tidak bisa diajak
kompromi lagi sehingga jatuhnya korban
berupa kolapsnya sejumlah pelaku industri
kerajinan logam di Cepogo sudah tidak bisa
ditawar-tawar lagi.
Lonjakan harga bahan baku logam
sebetulnya hanyalah merupakan salah
satu penyebab rontoknya kalangan pelaku
industri kerajinan logam di Cepogo dan
mungkin juga di daerah lainnya di tanah air.
Masih ada faktor lainnya yang menyebabkan
menciutnya pasar barang kerajinan logam,
baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Faktor tersebut tidak lain adalah menurunnya
pertumbuhan ekonomi nasional maupun
global sebagai dampak dari kenaikan harga
minyak mentah dunia. Lonjakan harga
minyak dunia yang pada bulan April 2008
lalu telah mencapai level US$ 120 per barrel
telah mendongkrak kenaikan harga berbagai
komoditi lainnya seperti komoditi pangan
(biji-bijian dan serealia), komoditi perkebunan
(minyak kelapa sawit, karet, kopi, kakao dan

lain-lain) serta komoditi tambang (besi-baja,
emas, nikel, tembaga, timah dan lain-lain).
Kenaikan harga berbagai komoditi tersebut
telah mengakibatkan daya beli masyarakat
berkurang sehingga pertumbuhan ekonomi
pun mengalami penurunan.
Namun, di tengah bergugurannya para
pelaku industri kerajinan logam di Cepogo,
ternyata masih ada segelintir industri
kerajinan logam Cepogo yang tetap dapat
bertahan dari badai krisis bahan baku dan
penciutan pertumbuhan ekonomi. Salah satu
diantara mereka adalah Benny Daryanto
dengan Asta Kriya Art-nya.
Kelangkaan bahan baku bisa diatasi
Benny dengan secara aktif mencari sumber
bahan baku ke kota-kota lain di tanah
air. Benny juga memanfaatkan jaringan
pemasok bahan baku di berbagai kota untuk
menjaga kelangsungan pasokan bahan baku
logamnya. Sementara itu, penciutan pasar
dapat diatasi Benny dengan cara melakukan
berbagai terobosan pemasaran produk ke
kota-kota besar di tanah air serta dengan
meningkatkan frekuensi keikutsertaan di
dalam berbagai pameran. Upaya tersebut
selama ini cukup berhasil mengatasi kendala
kelangkaan bahan baku dan penciutan
pasar.

Merangkak dari Bawah
Sebelum membuka usaha sendiri, selama
sembilan tahun Benny bekerja pada sebuah
perusahaan industri kerajinan logam di
Cepogo. Masa kerja selama sembilan tahun
itu merupakan pengalaman yang sangat
berharga bagi Benny karena sejak awal Benny
memang bercita-cita untuk mendirikan
usaha kerajinan logam sendiri. Karena itu,
Benny betul-betul memanfaatkan masa kerja
tersebut sebagai ajang untuk menimba ilmu
dalam rangka mempersiapkan diri mengelola
usaha industri kerajinan logam sendiri.
Setelah
merasa
mampu
untuk
mendirikan usaha sendiri, pada tahun 2001
Benny mengundurkan diri dari perusahaan
tempatnya bekerja. Selanjutnya pada tahun
itu juga Benny langsung mendirikan usaha
industri kerajinan logam Asta Kriya Art
bersama dua rekan seperjuangannya.
Bersama dua rekannya itu Benny betulbetul membangun usaha industri kerajinan
logamnya itu dari nol. Dengan modal
seadanya hasil bekerja selama sembilan tahun
ditambah pengetahuan teknis produksi yang
dimiliki serta jaringan pemasaran yang sedikit
banyak sudah dikenalnya, industri kerajinan
logam Asta Kriya Art terus berkembang
setahap demi setahap. Proyek pertama yang

Benny Daryanto dengan Asta Kriya Art-nya. berhasil bertahan dari badai krisis bahan baku
dan penciutan pertumbuhan ekonomi.
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ditangani Benny dan kawan-kawan adalah
proyek pengadaan bagian-bagian bangunan
yang terbuat dari tembaga untuk Balai Kota
Solo pada tahun 2001.
Setelah proyek Balai Kota Solo rampung
dengan sukses, pesanan berikutnya terus
mengalir, baik dari berbagai kota di tanah
air maupun dari luar negeri. Dengan terus
mengalirnya pesanan itu, Benny dan
kawan-kawan kini mengerjakan sekitar 90%
kegiatan produksi berdasarkan pesanan yang
masuk dan hanya 10% saja yang diproduksi
untuk stok, khususnya untuk produk-produk
berukuran kecil seperti produk hiasan
interior.
Kini setelah tujuh tahun berlalu, Benny
telah memiliki 19 orang karyawan yang
mampu menghasilkan berbagai produk
kerajinan logam dengan bermacam ragam
desain, mulai dari produk berukuran kecil
hingga produk berukuran besar. Mengenai
desain produk yang dihasilkannya, Benny
mengaku kebanyakan desain itu berasal dari
pembeli yang memesan pembuatan suatu
produk tertentu. Namun demikian, banyak
juga barang-barang kerajinan logam buatan
Benny yang desainnya dirancang oleh Benny
sendiri.
Benny mengaku volume produksi barang
kerajinan logamnya sangat bervariasi,
tergantung kepada pesanan yang masuk,
ukuran produk dan tingkat kerumitan
dalam proses pembuatannya. Misalnya
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pembuatan patung yang membutuhkan
keahlian khusus dengan tingkat kerumitan
yang cukup tinggi akan memakan waktu
yang lebih lama ketimbang membuat vas
bunga atau kap lampu. Demikian pula lama
pembuatan lampu gantung berbeda dengan
lama pembuatan produk hiasan interior atau
hiasan dinding berbentuk relief.
Mengingat ukuran dan tingkat kesulitan
atau kerumitan dalam proses pembuatannya
berbeda-beda, maka harga produk kerajinan
logam buatan Benny pun sangat bervariasi
mulai dari Rp 100.000 per unit hingga Rp 250
juta per unit.
Produk kerajinan logam yang pernah
dibuat Benny dengan ukuran terbesar adalah
patung burung hantu yang memiliki rentang
sayap mencapai 12 meter. Patung burung
hantu tersebut kini dipajang di rumah pribadi
milik Ki Joko Bodo di bilangan Jakarta Timur.
Selain Ki Joko Bodo yang pernah
memesan pembuatan patung burung hantu,
kalangan selebriti ibukota, baik dari kalangan
artis penyanyi, bintang film atau pun
kalangan pejabat pemerintah, juga banyak
yang menjadi pembeli berbagai produk
kerajinan logam tembaga atau kuningan
buatan Benny.
Benny juga pernah mendapatkan
pesanan pembuatan lambang burung garuda
untuk dipajang di Istana Negara dengan
ukuran rentang sayap 2,25 meter. Benny juga
pernah mendapatkan pesanan dari Islamic

Centre di Samarinda, Kalimantan Timur
untuk membuat tujuh makara (bagian paling
atas dari menara atau kubah) dari kuningan,
enam makara diantaranya dipasang di atas
menara dan satu makara di pasang di atas
kubah.
Bahan baku logam yang digunakan
Benny berupa lempengan (plat) tembaga dan
kuningan dengan ukuran panjang 2 meter
x lebar 1 meter. Lempengan logam tembaga
dan kuningan yang biasanya diimpor dari
Korea Selatan itu memiliki ketebalan antara
0,5 mm sampai 0,8 mm.
Lonjakan harga bahan baku tembaga
dan kuningan yang terjadi dalam beberapa
bulan terakhir telah mengakibatkan banyak
pelaku usaha kerajinan logam di Cepogo
terpaksa menutup kegiatan usahanya. Bahan
baku logam tembaga dan kuningan yang
biasanya banyak tersedia di sejumlah gerai
pemasok di Boyolali, Solo, Semarang, kini
selain harganya mahal, ketersediaannya pun
menjadi langka. Harga logam tembaga yang
biasanya hanya Rp 40.000 per kg kini sudah
melonjak menjadi Rp 105.000 per kg.
Untuk mengatasi kelangkaan bahan
baku tembaga dan kuningan yang biasanya
dipasok oleh para pemasok di sekitar kota
Boyolali, Solo atau Semarang, Benny terpaksa
harus sering melakukan perjalanan ke luar
kota hanya untuk mendapatkan pasokan
bahan baku logam. Untungnya, Benny kini
telah menemukan pemasok lempengan
tembaga dan kuningan di Glodok, Jakarta
yang siap memasok berapa pun kebutuhan
Benny.
Benny mengakui pameran merupakan
salah satu cara yang efektif untuk
memperluas pasar. Setiap tahunnya rata-rata
Benny mengikuti sedikitnya 7 kali pameran di
berbagai kota di tanah air, terutama di Jakarta
dan Bali. Karena itu, tidak mengherankan
apabila penjualan terbesar barang kerajinan
logam buatan Benny dilakukan ke Jakarta
dan Bali.
Kegiatan ekspor dilakukan Benny ke
Australia sejak tahun 2004, namun kegiatan
ekspor tersebut terpaksa dihentikan
karena Benny tidak sanggup memenuhi
semua pesanan dalam jumlah masal/besar.
Keterbatasan tenaga kerja terampil yang
dimiliki Benny menjadi penyebab sulitnya
memenuhi permintaan ekspor itu, sedangkan
untuk melatih tenaga-tenaga kerja baru yang
‘mumpuni’ dibutuhkan waktu cukup lama.
***

Artikel

Indonesia Bakal Menjadi

Produsen PCB
Single Side Terbesar
Industri elektronika
merupakan salah satu
industri yang diprioritaskan
pengembangannya
oleh pemerintah,
termasuk di dalamnya
industri komponen atau
pendukungnya.
oleh : Fitria Sabrina Ramadani

N

amun demikian, harus diakui
industri komponen/pendukung
elektronikaditanahairumumnya
belum begitu berkembang
seperti industri elektronika hilirnya yang
membuat barang jadi. Kebanyakan industri
elektronika di dalam negeri selama ini masih
mengimpor komponen-komponen yang
dibutuhkan dari luar negeri untuk kemudian
dirakit di Indonesia.
Salah satu komponen elektronika yang
banyak dibutuhkan dan kini mulai banyak
pemainnya di tanah air adalah PCB atau
Printed Circuit Board. Produk tersebut
merupakan salah satu komponen elektronika
yang cukup penting sebagai tempat dudukan
rangkaian elektronika lainnya. PCB bisanya
berupa lempengan atau lembaran dimana
komponen-komponen elektronika lainnya
(seperti transistor, resistor, kapasitor, IC dan
lain-lain) ditempatkan hingga membentuk
satu kesatuan rangkaian elektronika.
Ada tiga jenis produk PCB yang selama ini
dikenal di dalam dunia industri elektronika,
yaitu PCB single side, PCB double side dan
PCB multi side. Produk PCB single side
biasanya dipakai pada produk elektronika

Printed Circuit Board (PCB) salah satu komponen elektronika yang yang dibutuhkan oleh industri elektronika

rumah tangga seperti radio, tape, TV, kipas
angin dan lain-lain. PCB double side biasanya
digunakan pada produk hi fi, pemutar CD dan
lain-lain. Sedangkan PCB multi side biasanya
digunakan untuk produk-produk teknologi
tinggi seperti pada komputer, hand phone,
TV LCD dan produk elektronika berbasis
digital.
Salah satu perusahaan nasional yang
sudah cukup lama menggeluti industri
pembuatan PCB diantaranya adalah PT Java
Persada Elektrindo (JPE). Perusahaan yang
berdiri pertama kali pada tahun 1990 dengan
nama PT Sukma Beta Sempurna ini berubah
nama menjadi PT Java Persada Elektrindo
(JPE) pada tahun 1998.
Dengan didukung karyawan sebanyak
125 orang, perusahaan ini memproduksi PCB
dengan kapasitas produksi 25.000 meter
persegi per bulan untuk PCB single side dan
1.500 meter persegi PCB double side per
bulan.
“Dulu PT JPE sempat memiliki karyawan
sebanyak 300 orang karena pelanggannya

adalah perusahaan-perusahaan elektronika
besar dari Jepang yang menanamkan investasi
di Indonesia seperti Sony dan Sanyo. Namun
perusahaan-perusahaan tersebut kini sudah
tidak memesan pembuatan PCB lagi dari
PT JPE karena Sony hengkang ke Malaysia,
sedangkan Sanyo beralih ke kamera
digital yang tidak lagi menggunakan PCB
double side maupun single side melainkan
menggunakan PCB multi side,” kata manajer
marketing PT JPE, J. Lubis.
Sony yang kini mengalihkan kegiatn
produksi elektronikanya ke Malaysia dan
mengkonsentrasikan kegiatan produksi
beberapa jenis produk elektronikanya di
Batam masih sempat memesan pembuatan
PCB ke PT JPE. Namun volume pesanannya
terlalu kecil sehingga tidak ekonomis. Karena
itu, PT JPE akhirnya memutuskan untuk tidak
melayani pesanan tersebut.
Industri elektronika di dalam negeri
lainnya seperti National Gobel, Polytron
dan Toa juga sempat memesan seluruh
pembuatan PCB-nya dari PT JPE. Namun
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setelah National Gobel diambil alih oleh
Panasonic maka manajemennya mulai
menerapkan prinsip pengadaan komponen
murah dengan kualitas tinggi. Mereka
kemudian mengalihkan pesanan pembuatan
PCB-nya kepada produsen PCB raksasa dari
Jepang yang juga berinvestasi di Indonesia,
yaitu CMK.
Demikian juga dengan Polytron yang
semula 100% pengadaan PCB-nya dari
PT JPE, setelah krisis ekonomi melanda
Indonesia mulai mengalihkan pesanan PCBnya kepada perusahaan PMA produsen PCB
raksasa dari Jepang, yaitu CMK.
“Memangharusdiakuibahwaperusahaan
raksasa PCB dari Jepang itu mampu menjual
produk PCB-nya dengan harga yang lebih
murah dan kualitasnya cukup bagus. Namun
penjualan PCB dengan harga murah tersebut
sebetulnya merupakan strategi bisnis
saja untuk mematikan industri PCB skala
menengah kecil yang sudah ada. Mereka
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dengan sengaja membuat persaingan harga
PCB menjadi tidak sehat,” kata Lubis.
Kondisi persaingan yang tidak sehat itu
terbukti telah memakan korban sejumlah
industri produsen PCB di dalam negeri.
Beberapa perusahaan PCB yang sudah
menghentikan kegiatan produksi PCB
diantaranya adalah PT Inti di Bandung
dan PT Maspion di Surabaya. Walaupun
kapasitas produksi PCB kedua perusahaan
itu terhitung relatif kecil, namun mereka
tidak bisa bersaing dengan harga PCB yang
dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan PCB
raksasa dari Jepang dan Korea.
Selain PT JPE, saat ini terdapat beberapa
industri pembuatan PCB di tanah air yang
masih bertahan, diantaranya CMK yang
merupakan produsen PCB terbesar dengan
kapasitas produksi 150.000 meter persegi
setiap bulannya. Pabriknya terletak di
kawasan industri di Cikarang.
Selain itu terdapat Celebit, perusahaan
PMA dari Singapura
memiliki pabrik PCB
di Bandung dengan
kapasitas produksi
80.000
sampai
90.000meterpersegi
per bulan. Well Best,
perusahaan PMA dari
Hong Kong dengan
kapasitas produksi
25.000 meter persegi
per bulan. Hitachi
perusahaan
PMA
dari Jepang dengan
kapasitas produksi
50.000
meter
persegi per bulan.
Dawi
perusahaan
PMA dari Korea
dengan
kapasitas
produksi
50.000
sampai 60.000 meter
persegi per bulan.
Perusahaan terakhir
ini
merupakan
perusahaan
k o m p o n e n
elektronika
asal
Korea yang dibawa
oleh LG.
N a m u n
demikian, dengan
persaingan
harga
yang tidak sehat

itu, perusahaan-perusahaan produsen
PCB itu selama ini hanya mampu bertahan
tanpa dapat mengembangkan industrinya
lebih lanjut. Persaingan tidak sehat itu
telah membuat perusahaan PMA produsen
PCB raksasa seperti CMK, Celebit, Dawi
dan Hitachi terus mengalami kerugian
(bleeding).
“Perusahaan-perusahaan PCB raksasa
itu beberapa kali meminta bertemu dengan
manajemen PT JPE. Mereka tampaknya
sudah kewalahan menghadapi persaingan
tidak sehat dewasa ini. Sebab, walaupun
mereka menjual PCB-nya dengan harga
murah namun mereka sampai saat ini belum
juga berhasil mematikan PT JPE. Malah
sebaliknya mereka harus menanggung
kerugian yang cukup besar, sebaliknya
sejumlah perusahaan elektronika di dalam
negeri yang dulu sempat menghentikan
pesanan pembuatan PCB dari PT JPE, kini
mulai memesan kembali pembuatan PCBnya kepada PT JPE,” tutur Lubis.
Menurut Lubis, walaupun bsinis PCB
di Indonesia selama ini diwarnai dengan
persaingan yang tidak sehat, namun bisnis
PCB di tanah air sebetulnya masih cukup
menjanjikan. Sebab, kalau melihat peta
bisnis PCB terutama untuk PCB single side
dan PCB double side yang tadinya dibuat
oleh negara-negara maju seperti Eropa dan
Jepang, mereka kini telah meninggalkan
pembuatan jenis PCB tersebut dan beralih
ke pembuatan PCB multi side. Sementara
kebutuhan produk-produk elektronika yang
menggunakan PCB single side dan double
side seperti radio, tape recorder dan lain-lain
masih tetap banyak dibutuhkan masyarakat
konsumen.
“Dewasa ini, kecenderungannya negaranegara maju seperti Eropa dan Jepang sudah
meninggalkan pembuatan produk PCB single
side dan double side. Produksi PCB single
side dan double side kini telah bergeser
ke negara-negara Asia. Namun sejumlah
negara Asia pun seperti Malaysia, Taiwan,
Thailand, Singapura dan Filipina sudah mulai
meninggalkan kegiatan produksi PCB single
side dan double side. Dewasa ini, produksi
PCB single side dan double side praktis hanya
tinggal Vietnam dan Indonesia. Kedua negara
tersebut kini menjadi produsen PCB single
side dan double side terbesar di dunia dan
menjadi sumber pasokan bagi perusahaanperusahaan elektronika di dunia,” demikian
Lubis. ***
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