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PengantarRedaksi
lalui. Kini, tahun 2007 telah berjalan dengan segudang tantangan
dan peluang. Sejumlah pengamat ekonomi pun memperkirakan
tantangan yang akan dihadapi sektor industri di tahun 2007 akan
semakin berat.
Tantangan tersebut muncul akibat makin intensnya perdagangan
global yang telah memaksa industri nasional bersaing secara langsung
dengan produk industri dari mancanegara, baik di pasar domestik
maupun di pasar global. Tantangan lainnya adalah pertumbuhan
ekonomi dunia yang diperkirakan mengalami penurunan pada tahun
2007 sehingga akan makin memperketat persaingan produk industri.
Untuk mengatasi

berbagai

tantangan dan

sekaligus

memanfaatkan peluang yang ada seoptimal mungkin, diperlukan
kerja keras disamping optimisme diantara seluruh pemangku
kepentingan di sektor industri negeri ini. Berkaitan dengan
permasalahan tersebut, dalam edisi kali ini, redaksi Majalah Media
Industri sengaja mengangkat upaya pemerintah c.q. Departemen
Perindustrian dalam mencapai target pertumbuhan industri nasional
sebesar 7,9% pada tahun 2007 sebagai Laporan Utama.
Selain Laporan Utama, dalam edisi perdana tahun 2007 ini, redaksi
majalah Media Industri juga menyajikan berbagai laporan lainnya
yang menarik untuk disimak, diantaranya adalah berbagai kebijakan
pemerintah untuk mendorong perkembangan industri di dalam
negeri, informasi tentang ekonomi dan bisnis, profil pengusaha
kerajinan kain batik dan kerajinan batik kayu. Dalam rubrik Teknologi,
kami juga menampilkan berbagai hasil temuan teknologi terbaru dari
Balai Besar di lingkungan Departemen Perindustrian. Selain itu, dalam
edisi kali ini kami juga menampilkan artikel mengenai analisa kinerja
ekspor produk industri nasional.
Semoga berbagai laporan, tulisan dan artikel yang kami sajikan
dalam majalah Media Industri kali ini dapat memperkaya informasi
bagi para pembaca setia majalah Media Industri. Terima kasih.

Laporan Utama

Depperin Kejar Target Pertumbuhan
Industri 2007 Sebesar 7,9%

Cabang industri alat angkut, mesin dan peralatannya memberikan sumbangan tinggi terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan non migas

S

ejak pemerintah memutuskan untuk
menaikkan harga bahan bakar
minyak (BBM) secara besar-besaran
(hingga di atas 100%) pada Oktober
2005 lalu, sektor industri manufaktur di dalam
negeri termasuk sektor yang mengalami
imbas yang paling parah dibandingkan
dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Hal
itu sangat dimungkinkan karena sektor
industri manufaktur termasuk sektor yang
membutuhkan input energi berupa BBM
cukup besar dalam kegiatan produksinya.
Dampak dari kebijakan kenaikan harga
BBM terhadap sektor industri manufaktur
masih terasa hingga akhir tahun 2006.
Hal itu terlihat dari pertumbuhan industri
yang selama tahun 2006 masih cenderung
menurun. Berdasarkan data pertumbuhan
industri yang dikeluarkan Departemen
Perindustrian, pada tahun 2006 industri
manufaktur tumbuh sebesar 5,27% (dibawah
target revisi yang ditetapkan pemerintah

sebesar 6,00%). Pencapaian pertumbuhan
industri manufaktur tersebut juga berada
sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi
tahun 2006 yang mencapai 5,48%.
Masih
relatif
rendahnya
angka
pertumbuhan industri manufaktur tersebut
menandai rendahnya pertumbuhan industri
manufaktur selama dua tahun berturutturut sejak tahun 2005. Pada tahun 2005
pertumbuhan industri manufaktur tumbuh
sebesar 5,86%, sedikit di bawah target yang
ditetapkan sebesar 6,80%, namun masih
di atas pertumbuhan ekonomi tahun 2005
sebesar 5,68%. Pertumbuhan tersebut
bahkan jauh di bawah pertumbuhan industri
manufaktur tahun 2004 yang mencapai
7,51%.
Walaupun
pertumbuhan
industri
manufaktur pada tahun 2004 dan 2005
tidak mencapai target yang ditetapkan,
namun pertumbuhan industri pada tahun-

tahun tersebut selalu berada di atas target
pertumbuhan ekonomi.
Hampir seluruh cabang industri selama
tahun 2006 mengalami pertumbuhan
positif, kecuali cabang industri barang kayu
dan hasil hutan yang masih tumbuh negatif
sebesar 0,66%. Cabang-cabang industri yang
mengalami pertumbuhan positif adalah
industri alat angkut, mesin dan peralatannya
yang tumbuh 7,55%; logam dasar, besi dan
baja tumbuh 4,73%; industri pupuk, kimia
dan barang dari karet tumbuh 4,48%; industri
makanan, minuman dan tembakau tumbuh
7,22%; serta tekstil, barang kulit dan alas kaki
tumbuh 1,23%; industri kertas dan barang
cetakan tumbuh 2,09%; industri semen dan
barang galian non logam tumbuh 0,53%
dan cabang industri lainnya tumbuh 3,62%.
Departemen Perindustrian sendiri memperkirakan bahwa dengan perkembangan
kinerja ekonomi dan industri pada tahun 2007
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yang lebih kondusif, maka pertumbuhan
industri pada tahun 2007 akan mengalami
kenaikan dibandingkan dengan tahun 2006
dengan perkiraan pertumbuhan mencapai
7,9%. Prognosa tersebut didasarkan pada
asumsi bahwa tingkat pertumbuhan
investasi relatif makin baik dan kondisi sektor
riil yang berangsur pulih. Selain itu, indikator
makro ekonomi khususnya di sektor moneter
secara bertahap telah mengindikasikan
adanya perbaikan, seperti tingkat inflasi dan
BI rate yang makin rendah.
Selama tahun 2006 cabang-cabang
industri yang memberikan sumbangan
tinggi terhadap pembentukan Produk
Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan
non migas adalah cabang industri alat
angkut, mesin dan peralatannya (29,09%);
industri makanan, minuman dan tembakau
(27,95%); industri pupuk, kimia dan barang
dari karet (12,55%); serta industri tekstil,
barang kulit dan alas kaki (11,91%). Cabang
industri lainnya memiliki peran terhadap
PDB di bawah 10%.

Pertumbuhan Industri Manufaktur (Non Migas) sampai dengan Tahun 2006

2004 (%)

2005 (%)

2006 (%)

Makanan, Minuman & Tembakau

Cabang Industri

1,39

2,70

7,22

Tekstil, Barang Kulit & Alas Kaki

4,06

1,30

1,23

Barang Kayu & Hasil Hutan

-2,07

-1.30

-0,66

Kertas & Barang Cetakan

7,61

2,50

2,09

Pupuk, Kimia & Barang dari Karet

9,01

8,90

4,48

Semen & Brg. Galian Non Logam

9,53

3,80

0,53

Logam Dasar, Besi dan Baja

-2,61

-3,80

4,73

Alat Angkut, Mesin & Peralatan

17,67

12,40

7,55

Barang lainnya

12,77

2,60

3,62

Total Industri

7,51

5,90

5,27

Sumber: BPS diolah Deperin

Logam Dasar, Besi dan Baja merupakan cabang industri Manufaktur (Non Migas) yang menunjukkan pertumbuhan positiff sampai
dengan Triwulan III 2006.

Ekspor dan Investasi Tumbuh
Signifikan

Industri Makanan dan Minuman, cabang industri
yangmemberikan kontribusi signifikan terhadap PDB
sektor industri
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Sementara itu, dari sisi perkembangan
ekspor selama empat tahun terakhir, data
Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan
kenaikan yang makin tinggi. Total nilai ekspor
pada tahun 2004 mencapai US$ 71,58 miliar
meningkat 17,2% dibandingkan tahun 2003.
Pada tahun 2005 nilai ekspor mencapai US$
85,66 miliar atau meningkat 19,53%. Dari
total nilai ekspor tahun 2005 tersebut, sekitar
77,55% diantaranya disumbangkan dari
ekspor non migas yang mencapai US$ 66,43
miliar. Tingginya nilai ekspor pada tahun
2005 terutama didorong oleh pertumbuhan
ekspor hasil industri nonmigas.

Nilai ekspor periode Januari-Desember
2006 mencapai US$ 100,69 miliar atau naik
17,55% dibandingkan periode yang sama
tahun 2005. Pada periode tersebut ekspor
nonmigas mencapai US$ 79,50 miliar atau
naik 19,68%. Dari jumlah itu, ekspor hasil
industri mencapai US$ 64,89 miliar atau
81,62% dari total ekspor nonmigas (64,45%
dari total ekspor nasional).

“tahun 2007, Departemen
Perindustrian (Depperin)
mentargetkan pertumbuhan
industri yang lebih tinggi,
yaitu sebesar 7,9%.”

Laporan Utama
Perkembangan Ekspor Non Migas
2004-2006 (Juta US$)

No.

Uraian

1.

Tekstil dan Produk Tekstil

2.

Elektronika, Telematika, Mesin Listrik

3.

2004

2005

Jan-Des 2006

7.647,4

8.604,1

9.457,0

10.738,0

12.211,3

12.027,1

Besi, Baja, Mesin & Otomotif

2.064,3

2.607,3

3.834,5

4.

Kayu dan Barang dari Kayu

3.271,1

3.111,3

3.328,9

5.

Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki

1.553,0

1.683,7

1.907,2

6.

Kimia Dasar dan Kimia Lain

3.216,4

3.516,5

4.002,0

7.

Kertas dan Barang dari Kertas

2.817,6

3.257,5

3.987,8

8.

Karet Alam dan barang dari Karet

2.998,6

3.580,5

5.539,7

9.

Lemak dan Minyak Hewani/Nabati

4.486,0

5.040,2

6.109,6

10. Permata dan Perhiasan

338,3

329,7

699,4

11. Makanan dan Minuman

867,4

994,0

1.179,9

12. Lain-lain

15.940,8

21.492,2

27.429,1

13. Non Migas

55.939,3

66.428,4

79.502,1

12. Migas

15.645,3

19.231,6

21.188,3

13. Total Ekspor

71.584,6

85.660,0

100.690,3

Sumber: BPS diolah Deperin

Dilihat dari realisasi investasi PMDN dan
PMA, kegiatan investasi memperlihatkan
perkembangan yang makin baik, walaupun
masih tetap berada di bawah periode
sebelum krisis. Investasi PMDN dalam empat
tahun terakhir tumbuh rata-rata 44,9%
per tahun dan sektor industri merupakan
sektor utama yang paling banyak diminati
oleh perusahaan-perusahaan PMDN. Pada

tahun 2005 realisasi investasi PMDN di sektor
industri naik 99,0% dari Rp 10,52 triliun pada
tahun 2004 menjadi Rp 20,93 triliun tahun
2005.
Sampai dengan bulan Oktober 2006
realisasi PMDN mencapai Rp 13,54 triliun
dimana Rp 7,53 triliun berasal dari 74 proyek
di sektor industri pengolahan. Beberapa
proyek industri pengolahan yang berhasil

menarik investasi cukup besar adalah
industri logam, mesin dan elektronika (19
proyek) dan industri makanan (16 proyek).
Kegiatan
investasi
PMA
juga
menunjukkan perkembangan yang makin
baik. Pada tahun 2005 investasi PMA naik
24,9% dari US$ 2,80 miliar tahun 2004
menjadi US$ 3,50 miliar tahun 2005. Secara
kumulatif sampai dengan bulan Oktober
2006, realisasi investasi PMA telah mencapai
nilai US$ 4,48 miliar dari 770 proyek yang
disetujui. Dari jumlah itu, sebanyak 320
proyek senilai US$ 3,02 miliar merupakan
investasi di sektor industri pengolahan
seperti industri logam, mesin dan elektronika
(77 proyek); industri tekstil (56 proyek);
industri makanan (36 proyek); industri karet
dan plastic (29 proyek); industri kimia dan
farmasi (28 proyek); kendaraan bermotor
dan alat transportasi lainnya (24 proyek).
Berbagai permasalahan yang hingga
kini masih dihadapi industri hingga
mengakibatkan melemahnya daya saing
produk industri nasional diantaranya
permasalahan nasional (makro) dan
permasalahan di tingkat meso. Beberapa
permasalahan makro yang masih dihadapi
industri nasional antara lain masih adanya
ekonomi biaya tinggi, penyelundupan,
masalah
perburuhan,
ketertinggalan
kemampuan
teknologi,
keterampilan
sumber daya manusia, infrastruktur yang
kurang menunjang, ketidakpastian hukum
dan keamanan serta pengangguran.
Sedangkan permasalahan di tingkat
meso yang masih dihadapi industri nasional
diantaranya struktur industri yang belum
kuat (belum adanya supporting industries
dan industri komponen serta masih
tingginya ketergantungan terhadap bahan
baku impor), industri masih berkumpul
di Pulau Jawa, ekspor hanya terbatas ke
beberapa negara tertentu dan jenisnya
masih terbatas, masih minimnya peran IKM
serta utilitas industri yang umumnya masih
relatif rendah.

Target 7,9%

Kelompok Lapangan Usaha Industri pupuk, kimia dan barang dari karet
salah satu yang manjadi sasaran pertumbuhan industri pada tahun 2007

Untuk tahun 2007, Departemen
Perindustrian (Deperin) mentargetkan
pertumbuhan industri yang lebih tinggi,
yaitu sebesar 7,9%. Lebih tingginya sasaran
pertumbuhan industri pada tahun 2007
tersebut dipengaruhi oleh kenyataan
tidak tercapainya target pertumbuhan
Media Industri 
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Deartemen
Perindustrian
menilai
pemilihan industri yang berbasis agro dan
industriberorientasieksporsangatdiperlukan
mengingat
keunggulan
komparatif
(ketersediaan sumber daya alam dan
kesesuaian SDM) yang dimiliki dan dengan
kebijakan atau intervensi pemerintah yang
lebih besar diharapkan dapat meningkatkan
keunggulan komparatif tersebut menjadi
keunggulan kompetitif.

Industri Pupuk

industri pada tahun-tahun sebelumnya.
Padahal dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) tahun 20052009, pemerintah telah menetapkan target
pertumbuhan industri rata-rata 8,56% per
tahun.
Sasaran pertumbuhan industri yang
ingin dicapai pada tahun 2007 tersebut
dirinci untuk masing-masing Kelompok
Lapangan Usaha Industri (KLUI) sebagai
berikut: (1) industri makanan, minuman dan
tembakau 5,0%; (2) tekstil, barang kulit dan
alas kaki 4,5%; (3) barang kayu dan hasil hutan
lainnya 4,0%; (4) kertas dan barang cetakan
6,8%; (5) pupuk, kimia dan barang dari karet
8,0%; (6) semen dan bahan galian non logam
7,0%; (7) logam dasar, besi dan baja 6,0%; (8)
alat angkut, mesin dan peralatan 12,4%; (9)
barang lainnya 6,2%.
Mengingat pertumbuhan industri
selama tahun 2005 dan hingga triwulan III
2006 yang tidak begitu menggembirakan,
maka target pertumbuhan industri sebesar
7,9% pada tahun 2007 hanya dapat dicapai
apabila berbagai masalah di sektor industri
yang menyebabkan penurunan daya saing
dapat segera diperbaiki secara menyeluruh.
Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan
kebijakan yang bersifat terobosan sehingga
dapat memberi dampak yang cukup
signifikan bagi peningkatan daya saing
industri.
Karena itu, pada tahun 2007 Departemen
Perindustrian telah merencanakan untuk
menempuh berbagai kebijakan intervensi
pemerintah yang lebih besar lagi dalam
rangka penyelesaian permasalahan yang
 Media Industri

dihadapi industri sebagai bagian dari upaya
mempercepat upaya peningkatan daya
saing.
Intervensi pemerintah diharapkan dapat
menyelesaikan masalah (menghilangkan
bottleneck) di industri, sehingga mampu
memberikan efek ganda (multiplier effect)
bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan
daerah. Dengan melihat basis sumber daya
alam dan basis tingkatan kemampuan
sumber daya manusia yang dimiliki, maka
bantuan atau intervensi pemerintah itu
diprioritaskan kepada pengembangan
sektor agro industri yang basisnya ada di
daerah. Dengan memberi prioritas pada
pengembangan agro industri, maka secara
bersamaan juga dapat mempercepat
upaya
penanggulangan
kemiskinan,
peningkatan kesempatan kerja, peningkatan
kesejahteraan rakyat dan peningkatan
devisa.

Kebijakan pembangunan sektor industri
antara pusat dan daerah dalam rangka
meningkatkan daya saing, baik untuk
pengembangan industri berbasis agro dan
industri berorientasi ekspor, dilaksanakan
melalui dua pendekatan. Pertama, melalui
pendekatan top-down, yaitu pembangunan
industri yang direncanakan dari pusat (by
design) dengan memperhatikan prioritas
terhadap komoditi-komoditi yang selama
ini memiliki kinerja yang baik di pasar
internasional. Prioritas tersebut ditentukan
secara nasional dan diikuti oleh partisipasi
daerah. Kedua, melalui pendekatan bottomup, yaitu melalui penetapan kompetensi inti
daerah yang merupakan keunggulan daerah.
Pendekatan tersebut lebih diorientasikan
pada industri yang berbasis agro.
Beberapa pridoritas dan rencana
pengembangan sektor industri yang akan
dilakukan Departemen Perindustrian tahun
2007 diantaranya perbaikan iklim investasi
dan iklim berusaha, peningkatan daya saing
industri manufaktur, pengembangan industri
berbasis agro untuk penguatan daya saing
daerah, pengembangan industri berorientasi
ekspor, serta memanfaatkan proyek-proyek
infrastruktur untuk memperkuat dan
mengembangkan sektor industri. mi

Industri Makanan juga merupakan Kelompok Lapangan Usaha Industri yang ditargetkan memperoleh pertumbuhan tinggi

Kebijakan
Menperin:

Indonesia Tidak Mengalami
Deindustrialisasi

Menteri Perindustrian, Fahmi Idris dalam rapat kerja dengan Komisi VI-DPR RI

M

enteri Perindustrian Fahmi Idris
membantah kalau Indonesia
kini tengah mengalami proses
deindustrialisasi seperti diwacanakan oleh sejumlah pengamat dan
pelaku ekonomi di tanah air akhir-akhir ini.
Bantahan Menperin tersebut mengacu pada
berbagai fakta dan indikator ekonomi yang
terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun
terakhir ini.
“Salah satu faktor yang sangat penting
dan menentukan terjadinya deindustrialisasi
itu adalah kalau sumbangan sektor industri
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
menurun sampai satu digit. Kemudian, faktor
penting lainnya adalah kalau sumbangan
sektor industri khusus untuk negara agraris
seperti Indonesia berada di bawah sektor
pertanian,” kata Menperin.
Berdasarkan berbagai fakta tersebut,
kata Menperin, maka semua faktor tentang
terjadinya proses deindustrialisasi itu sama
sekali tidak terjadi di Indonesia. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa apa

yang disebut dengan proses deindustrialisasi
itu tidak terjadi di tanah air.
Yang terjadi sekarang di tanah air, tambah
Menperin, sumbangan sektor industri
pengolahan nonmigas nasional terhadap
PDB jauh di atas sumbangan sektor-sektor
ekonomi lainnya, termasuk sektor pertanian,
peternakan, kehutanan dan perikanan;
sektor pertambangan dan penggalian; serta
sektor perdagangan, hotel dan restoran.
Menperin mencotohkan berdasarkan
data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS)
pada tahun 2006 (sampai dengan Nopember)
sumbangan sektor pertanian, kehutanan,
peternakan dan perikanan terhadap PDB
sebesar 12,9%, sumbangan Pertambangan
dan Penggalian sebesar 10,62%, sedangkan
sumbangan industri pengolahan terhadap
PDB pada tahun 2006 sebesar 28,05% (terdiri
dari industri pengolahan migas 5,20% dan
industri pengolahan nonmigas 22,85%).
Sektor lainnya yang memberikan sumbangan
dua digit terhadap PDB antara lain sektor
perdagangan, hotel dan restoran sebesar

14,87% sedangkan sumbangan sektor jasa
sebesar 10,14%. Sumbangan sektor-sektor
lainnya terhadap PDB umumnya di bawah
10%.
Menurut Menperin, sektor industri
sudah menjadi sektor ekonomi yang
menyumbangkan kontribusi paling besar
terhadap PDB sejak tahun 2002. Pada
tahun 2002, sektor pengolahan nonmigas
memberikan kontribusi terhadap PDB
sebesar 24,9%, tahun 2003 sebesar 24,4%,
tahun 2004 sebesar 24,0%, tahun 2005
sebesar 22,70 dan tahun 2006 naik menjadi
22,85%.
“Dibandingkan dengan sektor-sektor
lainnya, sektor industri mempunyai
sumbangan yang jauh lebih besar terhadap
PDB. Dengan berdasarkan angka-angka
tersebut maka kita dapat mengatakan
bahwa Indonesia bukan lagi sebagai negara
pertanian. Karena sumbangan pertanian
jauh di bawah industri. Berdasarkan angka
tersebut kita juga bisa membantah bahwa
proses deindustrialisasi tidak terjadi di
Media Industri 
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Tabel Kontribusi Sektor Industri terhadap PDB Nasional
No.

Lapangan Usaha

1.

Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan

2.

Pertambangan dan Penggalian

3.

Indstri Pengolahan
a. Industri Migas

Kontribusi (%)
2002

2003

2004

2005*

2006**

16,04

15,19

14,34

13,07

12,90

8,64

8,32

8,94

11,07

10,62

29,72

28,25

28,07

27,71

28,05

3,74

3,86

4,11

5,01

5,20

b. Industri bukan migas

25,98

24,40

23,96

22,70

22,85

4.

Listrik, Gas dan Air Bersih

0,83

0,95

1,03

0,96

0,91

5.

Bangunan

5,45

6,22

6,59

7,03

7,46

6.

Perdagangan, Hotel, Restoran

16,89

16,64

16,05

15,45

14,87

7.

Pengangkutan dan Komunikasi

5,26

5,91

6,20

6,50

6,92

8.

Keuangan, Persewaan & Jasa Persh

8,29

8,64

8,47

8,28

8,13

9.

Jas-jasa
Produk Domestik Bruto

8,89

9,87

10,32

9,94

10,14

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS, diolah Pusdatin Deperin

Indonesia. Apalagi perkembangan ekspor
hasil industri memperlihatkan trend yang
terus meningkat. Departemen ini akan selalu
mempertahankan dan mendorong bidang
atau kelompok industri yang peranannya
cukup besar pada pasar global,” tegas
Menperin.
Beberapa industri yang memberikan

Salah satu kegiatan di industri strategis nasional PT. PAL
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kontribusi terhadap perolehan devisa negara
cukup besar dari kegiatan ekspor diantaranya
kelompok industri Tekstil, Barang Kulit
dan Alas Kaki yang ekspornya pada tahun
2006 mencapai US$ 9,4 miliar (naik sekitar
9,91% dibanding tahun 2005); kelompok
industri Elektronika, Telematika dan Mesin
Listrik berhasil mencetak nilai ekspor pada

tahun 2006 sebesar US$ 12,02 miliar (turun
1,51% dari tahun 2005 yang mencapai US$
12,21 miliar). Sementara itu, ekspor produk
tembaga dan pekatannya pada tahun
2006 mencapai US$ 6,8 miliar (naik 43,16%
dibandingkan tahun 2005 sebesar US$ 4,7
miliar) dan batubara yang pada tahun 2006
menghasilkan devisa ekspor sebesar US$
6,4 miliar (naik 44,24% dibandingkan tahun
2005 yang mencapai US$ 4,4 miliar).
“Secara keseluruhan pada tahun 2006
sektor nonmigas berhasil mencetak total
ekspor sebesar US$ 79,5 miliar atau naik
19,68% dari US$ 66,43 miliar pada tahun
2005. Dari jumlah itu, total nilai ekspor
dari sektor industri pengolahan nonmigas
mencapai US$ 64,89 miliar atau sekitar
64,45% dari total nilai ekspor nasional,” kata
Menperin.
Sementara itu dilihat dari angka
pertumbuhannya,
sektor
pertanian,
peternakan, kehutanan dan perikanan
pada tahun 2002 mengalami pertumbuhan
sebesar 3,23%, sedangkan sektor industri
tumbuh 5,69%. Pada tahun 2003, sektor
pertanian, peternakan, kehutanan dan
perikanan tumbuh 3,18%, sedangkan
sektor industri tumbuh 5,97%. Pada tahun
2004 pertumbuhan sektor pertanian,
peternakan, kehutanan dan perikanan turun

Kebijakan
menjadi 2,82%, sedangkan pertumbuhan
sektor industri masih naik menjadi 7,51%.
Pada tahun 2005 pertumbuhan sektor
pertanian turun menjadi 2,66%, sedangkan
sektor industri turun menjadi 5,86%. Pada
tahun 2006 sektor pertanian naik jadi
2,98%, sedangkan pertumbuhan industri
turun menjadi 5,27%. “Dilihat dari angka
pertumbuhannya saja, terjadi perbedaan
yang cukup besar antara sektor industri dan
pertanian.”
Menperin mengakui selama tahun 2006
ada industri yang mengalami pertumbuhan
cukup besar dan ada industri yang tumbuh
sedang-sedang saja. Namun ada juga industri
yang mengalami pertumbuhan negatif. Pada
tahun 2006 misalnya, kelompok industri
yang mengalami penurunan pertumbuhan
diantaranya industri makanan dan minuman,
tekstil dan produk tekstil, kertas dan barang
cetakan, semen dan logam dasar. Sedangkan
industri yang mengalami pertumbuhan
positif diantaranya industri kayu dan barang
dari kayu, industri pupuk kimia, serta industri
alat angkut dan mesin.
“Semua itu biasa, ada yang naik ada juga
yang turun. Beberapa penyebab penurunan
pertumbuhan industri tersebut antara lain
karena kenaikan harga BBM seperti terjadi
pada industri makanan dan minuman, karena
mereka banyak menggunakan minyak dan
gas. Penurunan pada industri tekstil dan
produk tekstil, selain akibat terkena dampak
kenaikan harga BBM, juga akibat terjadinya
penyelundupan. Industri kertas dan barang
cetakan mengalami penurunan karena
menurunnya pasokan bahan baku kayu.
Masing-masing ada penyebabnya sendirisendiri,” tutur Menperin.
Menurut Menperin, pertumbuhan
dan perkembangan industrilah yang kini
menjadikan Indonesia sebagai negara
industri. Pemerintah Indonesia sendiri telah
memutuskan untuk menjadi negara industri
sejak tahun 1967 dan hal itu kini sudah
berhasil dicapai.
“Sejak Orde Baru kita ingin jadi negara
industri, yaitu berpindah dari negara agraris
menjadi negara industri. Itu sudah dilakukan
sejak tahun 1967 ketika pertama kali PMA
dikembangkan. Jadi ini sebuah proses
yang tidak terjadi begitu saja dalam waktu
sekejap,” tegas Menperin. mi

Tabel Pertumbuhan Masing-masing Cabang Industri
No.

Perumbuhan (%)

Lapangan Usaha

2002

2003

2004

2005*

2006**

1.

Makanan, Minuman dan Tembakau

0,19

2,69

1,39

2,75

7,22

2.

Tekstil, Barang Kulit, Alas Kaki

3,23

6,18

4,06

1,31

1,23

3.

Barang Kayu & Hasil Hutan Lainnya

0,62

1,19

(2,07)

(0,92)

(0,66)

4.

Kertas dan Barang Cetakan

5,26

8,41

7,61

2,39

2,09

5.

Pupuk, Kimia & Barang dari Karet

4,73

10,71

9,01

8,77

4,48

6.

Semen & Barang Galian bukan Logam

5,56

7,06

9,53

3,81

0,53

7.

Logam Dasar Besi & Baja

(1,28)

(7,97)

(2,61)

(3,70)

4,73

8.

Alat Angkut, Mesin & Peralatannya

18,09

8,88

17,67

12,38

7,55

9.

Barang Lainnya

(11,08)

17,74

12,77

2,61

3,62

5,69

5,97

7,51

5,86

5,27

Industri Nonmigas
* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS, diolah Pusdatin Deperin

Tabel Perkembangan Ekspor Hasil Industri Indonesia (US$ Juta)
Tahun
No.

Lapangan Usaha

2002

2003

2004

2005

2006

Perubahan
05/06 (%)

1.

Tekstil, Barang Kulit & alas Kaki

6.888,5

7.051,0

7.647,4

7.647,4

9.457,0

9,91

2.

Elektronika, telematika, Mesin
Listrik, lainnya

9.349,9

9.164,9

10.738,0

12.211,3

12.027,1

(1,51)

3.

Besi Baja, Mesin & Otomotif

1.245,6

1.448,6

2.064,3

2.607,3

3.834,5

47,07

4.

Barang Kayu & Hasil Hutan lainnya

3.278,1

3.180,5

3.271,4

3111,3

3.328,9

6,99

5.

Karet, Barang dari Karet

1.418,6

1.399,2

1.553,0

1.683,7

1.907,2

13,27

6.

Bijih Tembaga dan Pekatannya

2.366,7

2.607,3

2.733,9

4.757,0

6.809,9

43,16

7.

Kimia Dasar dan Kimia Lainnya

2.314,9

2.705,7

3.216,4

3.516,5

4.002,0

13,81

8.

Kertas dan Barang dari Kertas

2.804,4

2.798,5

2.817,6

3.257,5

3.987,8

22,42

9.

Batubara

1.801,7

2.061,5

2.915,9

4.485,6

6.470,1

44,24

10.

Ikasn, Udang dan Kerang-kerangan

1.392,3

1.437,4

1.460,4

1.522,5

1.641,4

7,81

11.

Makanan dan Minuman

571,6

635,9

867,4

994,0

1.179,9

17,70

12.

Lain-lain

5.713,2

6.187,7

7.701,7

9.272,1

10.731,5

15,74

Jumlah Sektor Industri

45.046,1

47.406,8

55.939,3

66.428,4

79.502,1

19,68

Migas

12.112,7

13.651,4

15.645,3

19.231,6

21.188,3

10,17

* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber: BPS, diolah Pusdatin Deperin

Media Industri 11

Kebijakan
Investasi di Bidang Usaha dan Daerah Tertentu

Mendapat Fasilitas PPh
dikembangkan.

Industri persiapan serat tekstil dan pemintalan benang dan industri pertenunan khusus ATM menjadi salah satu yang masuk dalam Bidang
Usaha Tertentu yang dimaksud dalam PP Nomor 7 tahun 2007

D

alam
rangka
mendorong
kegiatan penanaman modal
asing maupun penanaman
modal dalam negeri sekaligus
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,
pemerataan pembangunan dan percepatan
pembangunan dalam bidang usaha tertentu
di daerah-daerah tertentu, pemerintah
memberikan fasilitas pembebasan Pajak
Penghasilan (PPh) kepada para investor yang
mau melakukan investasi dalam bidang
usaha dan di daerah tertentu.
Kebijakan baru tersebut tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak
Penghasilan untuk Penanaman Modal di
Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di
Daerah-daerahTertentu yang ditandatangani
Presiden RI Dr. Susilo Bambang Yudhoyono
tanggal 2 Januari 2007. Kebijakan itu berlaku
sejak tanggal 1 Januari 2007 dan sekaligus
membatalkan PP Nomor 148 Tahun 2000.
PP Nomor 7 tahun 2007 diterbitkan
dengan mengacu kepada Pasal 31A Undangundang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 17 Tahun 2000 dimana wajib
pajak yang melakukan penanaman modal
di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau
12 Media Industri

di daerah-daerah tertentu dapat diberikan
fasilitas pajak penghasilan.
Dalam PP Nomor 7 Tahun 2007, yang
dimaksud dengan Penanaman Modal
adalah investasi berupa aktiva tetap
berwujud termasuk tanah yang digunakan
untuk kegiatan utama usaha, baik untuk
penanaman modal baru maupun perluasan
dari usaha yang telah ada. Sedangkan
yang dimaksud dengan aktiva tetap
berwujud adalah aktiva berwujud yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu
tahun yang diperoleh dalam bentuk siap
pakai atau dibangun lebih dahulu, yang
digunakan dalam operasi perusahaan, tidak
dimaksudkan untuk diperjualbelikan atau
dipindahtangankan.
Perluasan dari usaha yang telah ada
didefinisikan sebagai suatu kegiatan
dalam rangka peningkatan kuantitas/
kualitas produk, diversifikasi produk, atau
perluasan wilayah operasi dalam rangka
pengembangan kegiatan dan produksi
perusahaan. Sementara itu, bidang-bidang
usaha tertentu didefinisikan sebagai bidang
usaha di sektor kegiatan ekonomi yang
mendapat prioritas tinggi dalam skala
nasional, sedangkan daerah-daearh tertentu
didefinisikan sebagai daerah yang secara
ekonomis mempunyai potensi yang layak

Bidang Usaha Tertentu yang dimaksud
dalam PP Nomor 7 tahun 2007 meliputi
Klasifikasi Bidang Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) 15497 (industri penyedap
masakan kimia lainnya), 1711 (serat rami
terintegrasi dan serat sutera terintegrasi),
17111 (industri persiapan serat tekstil dan
pemintalan benang dan industri pertenunan
khusus ATM), 17112 dan 17114 (industri
tekstil terpadu minimal 1.000 tenaga kerja),
17111 (industri persiapan serat tekstil dan
industri pemintalan benang dan industri
pertenunan khusus), 17112, 17122 dan
17123 (ATM dan industri penyempurnaan
kain dan atau industri pencetakan kain/
industri tekstil terpadu), 18101 (industri
pertenunan, industri tekstil terpadu), 21011
(industri bubur kertas), 21012 (industri kertas
budaya), 21015 (industri kertas industri),
24111 (industri garam industri/NaCl dan
Natrium Carbonat), 24114 (industri white
carbon), 24115 (industri oleokimia, bioenergi
dan biolube), 24117 (industri ethylene,
propylene, butadiene, benzene, xylene,
toluene, ammonia, caprolactam), 24119
(industri modified diethanol amine/MDEA),
24132 (industri karet teknis buatan), 24231
(industri bahan farmasi), 25192 (industri
barang karet untuk keperluan industri),
26203 (industri alat laboratorium dan alat
listrik/teknik dari porselin), 27101 (industri
pellet bijih besi/pengolahan bijih besi), 27102
(industri penggilingan baja/steel making
sampai steel rolling), 27201 (industri ingot
alumunium), 27202 (industri plat, lembaran
dan kawat tembaga), 27203 (industri ekstrusi
tembaga dan paduannya), 27204 (industri
tube, pipa dari tembaga dan paduannya),
29111 (industri turbin uap, turbin gas),
29112 (industri motor diesel), 29120 (industri
pompa air dan kompresor udara dan gas),
29221 (industri mesin perkakas pengerjaan
logam), 29263 (industri mesin tekstil), 29299
(industri mesin injection moulding), 31101
(industri motor likstrik dengan daya > 375
KW), 31102 (industri generator listrik dengan
daya > 375 KVA), 30003 (industri flashdisk,
MP3, MP4, Mpeg/digital player, peralatan
kedokteran digital, printer jenis laser jet
dan desk jet), 31502 (lampu hemat energi
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terintegrasi dengan komponennya), 32100
(asesoris untuk MP3 dan MP4, CRT untuk TV
berwarna flat, LCD, plasma, IC, mother board,
smart card, compressor untuk AC dan kulkas,
motor untuk alat listrik rumah tangga), 3220
(industri alat transmisi dan alat komunikasi),
32300 (TV LCD, TV plasma, HD TV, CCTV, rear
projection, High DVD, conference system,
audio amplifier), 33203 (industri kamera
fotografi), 72200 (industri jasa konsultasi
piranti lunak), 29221 (mould dan dies, jigs
dan fixtures), 34100 (industri kendaraan
roda empat atau lebih), 34200 (industri
perlengkapan dan komponen kendaraan
bermotor roda empat atau lebih), 35912
(industri komponen dan perlengkapan
sepeda motor dan sejenisnya), 35111
(industri kapal di atas 50.000 DWT), 35112
(industri peralatan dan perlengkapan kapal),
27201 (industri pembuatan logam dasar
bukan besi).
Sementara itu, Bidang Usaha Tertentu
dan Daerah Tertentu yang dimaksud dalam
PP Nomor 1 Tahun 2007 meliputi KBLI
15121 (industri pengalengan ikan dan
biota perairan lainnya) untuk daerah di
Kepulauan Maluku, Pulau Irian dan Sulawesi;
15143 (industri minyak goreng dari kelapa)
di pulau Sulawesi; 15322 (industri tepung
dari jagung) di pulau Sulawesi; 15421
(industri gula pasir dari tebu) di luar Jawa,
15423 (industri gula dari ubi kayu) di luar
Jawa; 17111 (industri serat kapas di pulau
Sulawesi, NTB dan NTT; 21020 (industri
kemasan dan kotak dari kertas dan karton)
di luar Jawa, 25205 (industri kemasan dari
plastik) di luar Jawa; 26411 (industri semen)
di Irian, Kep. Maluku dan provinsi Sulawesi
Utara dan NTB; 36101 (industri furniture
dari kayu) di luar Jawa; 36102 (industri
furniture dari rotan dan atau bamboo) di
luar Jawa; 05011 dan 15121 sampai 15129
(industri pengangkapan ikan di laut dan
pengolahannya) di provinsi yang berbatasan
dengan Samudera Hindia; 05012 dan 15121
sampai 15129 (industri penangkapan
crustacea laut dan pengolahannya di semua
provinsi yang berbatasan dengan Samudera
Hindia; 05013 dan 15121 sampai 15129
(industri penangkapan mollusca laut dan
pengolahannya di semua provinsi yang
berbatasan dengan Samudera Hindia.
Berdasarkan PP Nomor 7 tahun 2007
tersebut, wajib pajak badan dalam negeri
berbentuk perseroan terbatas dan koperasi

yang melakukan penanaman modal pada
bidang-bidang usaha tertentu atau bidangbidang usaha tertentu dan daerah-daerah
tertentu bida mendapatkan fasilitas Pajak
Penghasilan.
Fasilitas Pajak Penghasilan tersebut
dapat berupa pengurangan penghasilan
neto sebesar 30% dari jumlah penanaman
modal, dibebankan selama enam tahun
masing-masing sebesar 5% per tahun
dan/atau penyusutan dan amortisasi yang
dipercepat sebagai berikut:
Kelompok Aktiva
Tetap Berwujud

Masa
Manfaat
Menjadi

Saldo
Menurun

I. Bukan Bangunan:
- Kelompok I

2 Tahun

50%

100%
(dibebaskan
sekaligus)

- Kelompok II

4 Tahun

25%

50%

- Kelompok III

8 Tahun

12,5%

25%

- Kelompok IV

10 Tahun

10%

20%

10 Tahun

10%

-

5 Tahun

20%

-

II Bangunan:
- Permanen
- Tidak Permanen

Tambahan satu tahun apabila
mengeluarkan biaya penelitian dan
pengembangan
di dalam negeri
dalam rangka pengembangan produk
atau efisiensi produksi paling sedikit
5% dari investasi dalam jangka waktu
lima tahun, dan atau

5.

Tambahan satu tahun apabila
menggunakan bahan baku dan atau
komponen hasil produksi dalam
negeri paling sedikit 70% sejak tahun
keempat.

Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan
ditetapkan melalui Keputusan Menteri
Keuangan setelah mempertimbangkan
usulan dari Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal.

Tarif Penyusutan
dan Amortisasi
Berdasarkan Metode
Garis
Lurus

4.

Fasilitas Pajak Penghasilan lainnya
yang dapat diperoleh wajib pajak adalah
pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen
yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar
Negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih
rendah menurut Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda yang berlaku, serta
kompensasi kerugian yang lebih lama dari
lima tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun
dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Tambahan
satu
tahun
apabila
penanaman modal baru pada bidang
usaha tersebut di atas dilakukan di
kawasan industri dan kawasan berikat.
2. Tambahan
satu
tahun
apabila
mempekerjakan sekurang-kurangnya
500 orang tenaga kerja Indonesia selama
lima tahun berturut-turut.
3. Tambahan satu tahun apabila penanaman
modal baru memerlukan investasi atau
pengeluaran untuk infrastruktur ekonomi
dan sosial di lokasi usaha paling sedikit
sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah).

Wajib pajak yang mendapat fasilitas
Pajak Penghasilan sebelum lewat jangka
waktu enam tahun sejak tanggal pemberian
fasilitas tidak boleh menggunakan aktiva
tetap yang mendapatkan fasilitas untuk
tujuan selain yang diberikan fasilitas; atau
mengalihkan sebagian atau seluruh aktiva
tetap yang mendapatkan fasilitas kecuali
aktiva tetap yang dialihkan diganti dengan
aktiva tetap baru.
Apabila Wajib pajak yang telah
mendapatkan fasilitas tidak memenuhi
ketentuan tersebut di atas maka fasilitas
yang telah diberikan berdasarkan PP
tersebut akan dicabut. Wajib Pajak yang
bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku; dan Wajib Pajak
yang bersangkutan tidak akan mendapat
lagi fasilitas berdasarkan PP tersebut.
Pelaksanaan PP akan dievaluasi dalam
jangka waktu paling lama satu tahun sejak PP
tersebut ditetapkan. Evaluasi dilakukan oleh
Tim Monitoring dan evaluasi yang dibentuk
dengan Keputusan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian.
Wajib Pajak yang telah memperoleh
fasilitas perpajakan atas kegiatan usaha di
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
(KAPET) berdasarkan PP Nomor 20 Tahun
2000 tentang Perlakuan Perpajakan di
KAPET sebagaimana telah diubah dengan
PP Nomor 147 Tahun 2000, maka tidak
lagi mendapatkan fasilitas perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 7
Tahun 2007. mi
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Pemerintah Bebaskan PPN Barang
Strategis
Melalui PP Nomor 7 Tahun 2007

Kakao merupakan salah satu barang hasil pertanian yang termasuk dalam
kelompok Komoditi Perkebunan yang diatur dalam PP No,7 Tahun 2007

P

emerintah
membebaskan
pengenaan Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) atas barang kena pajak
tertentu yang bersifat strategis
menyusul
diterbitkannya
Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2007 tanggal
8 Januari 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat
Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai.
Penerbitan PP Nomor 7 Tahun 2007
dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah
untuk mendorong perkembangan dunia
usaha dan meningkatkan daya saing,
khususnya di bidang pertanian. Sebelumnya,
PP Nomor 12 Tahun 2001 telah dua kali
diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2002
(Lembaran Negara/LN RI Tahun 2002 Nomor
82, TLN Nomor 4217) dan PP Nomor 46
Tahun 2003 (LN RI Tahun 2003 Nomor 97,
TLN Nomor 4315).
Dengan perubahan ketiga tersebut
maka yang dimaksud dengan Barang
Kena Pajak yang bersifat strategis adalah
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barang modal berupa mesin dan peralatan
pabrik, baik dalam keadaan terpasang
maupun terlepas, tidak termasuk suku
cadang; makanan ternak, unggas dan ikan
dan/atau bahan baku untuk pembuatan
makanan ternak, unggas dan ikan; barang
hasil pertanian; bibit dan/atau benih dari
barang pertanian, perkebunan, kehutanan,
peternakan, penangkaran, atau perikanan;
air bersih yang dialirkan melalui pipa oleh
Perusahaan Air Minum; dan listrik, kecuali
untuk perumahan dengan daya di atas 6.600
watt.
Selanjutnya yang dimaksud dengan
barang hasil pertanian adalah barang yang
dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang
pertanian, perkebunan dan kehutanan;
peternakan, perburuan atau penangkapan,
maupun penangkaran; atau perikanan,
baik dari penangkapan atau budidaya,
yang dipetik langsung, diambil langsung
atau disadap langsung dari sumbernya
termasuk yang diproses awal dengan tujuan
untuk memperpanjang usia simpan atau
mempermudah proses lebih lanjut.
Berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 2007,

kegiatan impor maupun penyerahan barang
kena pajak tertentu yang bersifat strategis
di atas dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan tersebut
berlaku surut terhitung sejak tanggal 1
Januari 2007.
Sementara itu, dalam Lampiran
PP Nomor 7 Tahun 2007 dicantumkan
berbagai jenis komoditi yang termasuk
dalam Barang Hasil Pertanian yang Bersifat
Strategis yang atas impor dan/atau
penyerahannya dibebaskan dari pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Barang hasil
pertanian yang bersifat strategis tersebut
dikelompok dalam beberapa kelompok,
yaitu Komoditi Perkebunan, Komoditi
Hortikultura, Komoditi Tanaman Pangan,
Komoditi Peternakan, Komoditi Hasil Hutan
dan Produk Perikanan dan Kelautan.
Barang hasil pertanian yang termasuk
dalam kelompok Komoditi Perkebunan
meliputi 24 jenis komoditi, yaitu buah kakao
(biji kakao kering fermentasi/non fermentasi,
kulit, sekam, selaput dan sisa lainnya dan
komposnya, serta limbah untuk pakan
ternak), buah kopi (biji kopi kering, biji kopi

Kebijakan
sangrai, kulit,sekam, selaput dan sisanya
dan komposnya serta limbah untuk pakan
ternak), buah dan cangkang kelapa sawit
(tandan buah segar/TBS, cangkang, ampas,
daun dan komposnya serta limbah untuk
pakan ternak, tempurung basah/kering),
nira dan daun/batang aren (nira aren, daun,
ampas dan komposnya), biji jambu mete
(mete gelondongan/berkulit, kacang mete
basah/kering dan limbahnya untuk pakan
ternak), buah lada (lada hitam dan lada putih),
pala (biji pala kering baik berkulit maupun
dikupas, buah pala kering, bunga pala, fuli),
cengkeh (bunga cengkeh kering dan tangkai
dan daun cengkeh kering), getah karet (slab,
sheet angina, lateks pekat), daun teh (kering
fermentasi/non fermentasi), tebu (batang
dan pucuk tebu).
Komoditi lainnya dari kelompok
Komoditi Perkebunan adalah daun
tembakau (tembakau rajang basah/kering
dan tembakau lembaran basah/kering),
buah kapas (hasil garuk dan sisir, tidak
digaruk dan tidak disisir, dan biji kapas),
batang rami, rosella, jute, kenaf, abaca dan
lainnya (serat mentah/diolah tanpa pintal),
kayu manis (kulit kayu dan bunganya,
lembaran, tumbuk), kina (kulit kina kering
lembaran/tumbuk), panili (buah/biji kering),
nilam (daun segar atau kering), jarak pagar
(biji dan ampas), sereh (daun segar atau
kering), atsiri (daun segar atau kering), kelapa
(kelapa segar, kopra, sabut kering, batik
kelapa kering dan bahan kayu/glugu) serta
tanaman perkebunan dan sejenisnya (stek,
cangkokan, okulasi dan bahan tanaman
lainnya).
Barang hasil pertanian yang termasuk
dalam kelompok Hortikultura dikelompokan
lagi dalam tiga subkelompok utama, yaitu
buah-buahan, sayuran dan tanaman hias dan
obat. Subkelompok Buah-buahan meliputi
pisang (pisang segar atau dingin), jeruk
(jeruk segar), mangga (segar, utuh, potong),
salak (segar), nanas (segar, utuh, potong,
kulit, ampas), belimbing (segar), manggis
(segar), rambutan (segar), durian (segar,
utuh, kupas), melon, semangka, papaya dan
sejenis (buah segar/dingin utuh, potong),
duku, bangkuang, nangka, cempedak dan
sejenisnya (buah utuh, kupas, dingin, beku).
Subkelompok Sayuran meliputi sayuran
daun (segar, utuh, cacah, dingin), sayuran
buah (segar, utuh, cacah, dingin), sayuran
umbi (segar, utuh, cacah, dingin) dan sayuran

Kegiatan Fermentasi Kakao

jamur (segar, utuh, cacah dan dingin).
Subkelompok Tanaman Hias dan Obat
meliputi tanaman hias (bunga dan tanaman
hias berdaun dalam media), tanaman
potong (daun dan bunga potong kemas/
tidak dikemas), tanaman obat berupa buah,
daun, biji, umbi, batang, kulit, bunga dan
lain-lain (segar, simplisia kering).
Barang hasil pertanian kelompok
Tanaman Pangan meliputi tujuh komoditi,
yaitu padi (merang, sekam, bekatul, dedak,
jerami dan komposnya), jagung (tongkol
utuh/cacah basah/kering, bonggol utuh/
cacah, daun lembaran/cacah basah/kering,
klobot lembaran/cacah basah/kering),
kacang tanah (gelondong segar/kering,
kacang ose kering, berkulit ari/tidak berkulit),
ubi kayu (gaplek, umbi rajang/cacah, basah/
kering, onggok/limbah, stek ubi kayu, daun
singkong basah/kering), ubi jalar (utuh/
rajang/cacah, basah/kering/dingin/beku),
kacang hijau, gude dan kacang lainnya
(polong segar/kering/dingin/beku, ose
kering, berkulit ari/tidak), talas, garut, gembili
dan umbi lainnya (segar, utuh/rajang/cacah,
basah/kering/dingin/beku).
Kelompok
Komoditi
Peternakan
meliputi sapi, kerbau, kambing/domba, babi
dan ternak lainnya (bakalan, ternak hidup,
daging segar/dingin/beku, karkas dan
non karkas segar/dingin/beku, jangat dan
kulit mentah tidak disamak, buntut, lidah,
kikil segar/kering/dingin/beku, hati dan
jeroan segar/kering/dingin/beku), unggas
ayam, itik, puyuh dan lainnya (unggas

hidup, daging segar/dingin/beku termasuk
bulu, karkas dan non karkas segar/dingin/
bgeku termasuk jeroan dan tulang, telur
berkulit segar/asin), ternak perah (susu
segar pasteurisasi tidak dipekatkan dan
tidak mengandung tambahan gula/bahan
pemanis lainnya, dingin).
Kelompok Komoditi Hasil Hutan dibagi
dalam dua subkelompok utama, yaitu
kelompok Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan
Bukan Kayu. Subkelompok Hasil Hutan
Kayu meliputi kayu (kayu bulat besar, kayu
bulat kecil), kayu kelapa sawit, kayu bulat
karet dan bamboo bulat kering. Sedangkan
subkelompok Hasil Hutan Bukan Kayu
meliputi rotan (rotan asalan dan rotan bundar
WS/washed and sulphurized), gaharu (gubal
dan kamedangan), agathis (kopal), shorea
(dammar), kemirit (biji kering, daging biji
kering), dan biji tengkawang.
Kelompok Produk Perikanan dan
Kelautan meliputi udang, artemia (segar/
dingin dengan atau tanpa kepala), ikan
termasuk ikan hias (ikan umpan hidup
dan/atau ikan mati yang telah dilakukan
penanganan awal, ikan hidup, ikan segar
utuh, ikan kering, ikan beku, sirip ikan, kulit
ikan, tulang ikan, hati ikan), rumput laut
(basah atau kering), kerang, tiram, remis
(hidup, segar, dingin, kupas), kepiting,
rajungan (hidup, daging rebus, dingin),
teripang (segar, kering, asap), lobster (hidup,
segar, dingin dan beku), cumi/sotong, gurita,
siput (dingin dan beku). mi
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Kebijakan
Dorong Industri Hilir Sawit Domestik,

Pemerintah Segera Keluarkan
Kebijakan Pengaturan Ekspor CPO
tenaga kerja dan penerimaan negara dari
sektor pajak yang cukup besar serta hidupnya
berbagai industri pendukung (supporting
industries) di tanah air, baik itu industri yang
terkait dengan industri hilir CPO maupun
industri permesinan dan komponennya.
Kondisi tersebut juga telah mengundang
perhatian dan keprihatinan Wakil Presiden H.M.
Jusuf Kalla. Melalui Rapat Koordinasi antara
menteri-menteri terkait yang dipimpinnya
tanggal 17 Januari 2007 di Departemen
Perindustrian, Wapres HM. Jusuf Kalla
menyatakan untuk meningkatkan perolehan
nilai tambah industri sawit di dalam negeri,
pemerintah telah memutuskan untuk
mempercepat upaya pengembangan industri
hilir kelapa sawit di dalam negeri.

Kelangkaan pasokan bahan baku CPO menjadi salah satu penyebab kurang berkembangnya industri hilir.

S

udah bukan rahasia lagi, kalau
industri hilir kelapa sawit Indonesia
ketinggalan jauh dibandingkan
dengan industri hilir kelapa sawit
Malaysia. Padahal kedua negara samasama dikenal sebagai dua raksasa produsen
minyak kelapa sawit terbesar di dunia.
Industri hilir kelapa sawit Malaysia
sudah jauh lebih maju ketimbang Indonesia,
sehingga Malaysia mampu menguasai
dan mendominasi pangsa pasar produk
hilir kelapa sawit dunia. Indonesia sendiri,
walaupun menguasai sebagian besar
pasokan bahan baku CPO, sampai kini baru
menguasai sebagian kecil pangsa pasar
produk hilir kelapa sawit.
Menurut data Departemen Perindustrian,
pada tahun 2005 kapasitas produksi industri
pengolahan CPO di dalam negeri telah
mencapai 9 juta ton lebih per tahun, namun
tingkat utilisasinya baru mencapai sekitar 53%.
Masih relatif rendahnya tingkat utilisasi
industri pengolahan CPO tersebut terjadi
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akibat kelangkaan pasokan bahan baku.
Industri-industri tidak dapat beroperasi
secara optimal karena kekurangan bahan
baku CPO. Padahal produksi CPO Indonesia
cukup besar dimana pada tahun 2006 sudah
menggeser posisi Malaysia di urutan pertama
dunia dengan produksi CPO sebesar 16 juta
ton. Dengan demikian, dapat dipastikan
sebagian industri hilir kini berada dalam
keadaan menganggur (idle).
Masih
belum
berkembangnya
industri hilir kelapa sawit di dalam
negeri menjadi perhatian sekaligus
keprihatinan bagi pemerintah. Karenanya,
pemerintah bertekad untuk mempercepat
pengembangan industri hilir sawit dan
meningkatkan utilisasi industri yang sudah
ada.
Pengembangan industri hilir sawit
diharapkan mampu memberikan nilai
tambah yang besar bagi perekonomian
nasional. Nilai tambah itu tidak hanya berupa
devisa hasil ekspor yang lebih besar, tetapi
juga multiplier effect berupa penyerapan

Untuk mendukung upaya percepatan
pengembangan industri hilir sawit
pemerintah, kata Wapres, akan melakukan
penataan kegiatan ekspor CPO dengan
mengatur volume CPO yang dapat diekspor
dan volume CPO yang dapat diolah di dalam
negeri.
“Untuk mendukung rencana itu
tentunya pemerintah akan mengeluarkan
sejumlah regulasi baik menyangkut masalah
fiskal maupun nonfiskal, termasuk di
dalamnya pemberian insentif pajak, bunga
bank, perbaikan infrastruktur dll. Untuk itu
saya telah menugaskan empat menteri dan
Kepala BKPM, yaitu Menteri Perindustrian,
Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian
dan Menteri Keuangan untuk merumuskan
regulasinya. Kami harapkan dalam waktu
satu bulan pemerintah sudah dapat
mengeluarkan keputusan tentang masalah
tersebut,” kata Wapres.
Sementara itu, Menteri Perindustrian
Fahmi Idris menyatakan upaya penataan
komoditi sawit itu tidak terlepas dari posisi
tawar yang dimiliki Indonesia di pasar dunia
selama ini. Posisi tawar yang tinggi perlu
dikembangkan agar bisa memberikan
manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara
dan rakyat Indonesia.
Menurut Fahmi, komoditi sawit bagi

Kebijakan
Indonesia merupakan komoditi yang
sangat strategis. Selama ini Indonesia dan
Malaysia menguasai 86% pangsa pasar
produk sawit dunia, sisanya dikuasai oleh
beberapa negara lainnya seperti Vietnam
dan Nigeria. Indonesia dan Malaysia juga
menguasai areal tanam kelapa sawit yang
sangat besar, dimana pada tahun 2005 luas
kebun sawit Indonesia mencapai 5,5 juta
hektar sementara Malaysia mencapai 3,3 juta
hektar. Sedangkan total luas lahan kebun
sawit di dunia mencapai 9,12 juta hektar.
Namun demikian, sampai dengan
tahun 2005 produksi CPO Indonesia masih
berada di bawah Malaysia, yaitu sebesar
13,5 juta ton, sedangkan Malaysia 15,7 juta
ton. Total produksi kedua negara mencapai
29,2 juta ton atau sekitar 86% dari total
produksi CPO dunia. Namun demikian,
dalam pengembangan sawit, Indonesia
memiliki potensi produksi yang lebih besar
dari Malaysia, karena Indonesia memiliki
lahan yang lebih luas.
Menperin mengakui industri hilir kelapa
sawit Indonesia masih agak jauh tertinggal
dibandingkan dengan Malaysia dimana
jenis produk hilir yang diproduksi Indonesia
sampai kini baru berjumlah sekitar 15-17
jenis, sedangkan Malaysia sudah mampu
memproduksi 42-45 jenis produk.
“Ke depan kita akan memberikan insentif
untuk mendorong pengembangan industri
hilir sawit ini agar mampu memproduksi
paling tidak 30 jenis produk hilir sawit yang
di pasar luar negeri nilainya jauh lebih tinggi
ketimbang produk hulu seperti CPO,” kata
Menperin.
Insentif dimaksud, kata Menperin,
sebetulnya sudah mulai diberikan
pemerintah
dengan
ditetapkannya
Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2007
yang merupakan penyempurnaan dari PP
Nomor 148 Tahun 2000.
Fahmi menyatakan untuk mempercepat
pengembangan industri hilir CPO setidaknya
ada 10 masalah yang perlu dirumuskan
pemecahannya secara bersama oleh
lima instansi pemerintah. Ke-10 masalah
tersebut adalah masalah penyiapan lahan,
penyediaan bibit unggul, penyediaan
pupuk, pembangunan infrastruktur, fasilitas
riset (penelitian dan pengembangan),
fasilitas lembaga pendidikan, kebijakan
alokasi penggunaan CPO, kebijakan fiskal,
kebijakan pemasaran luar negeri, dan perlu

dibentuknya tim perundingan internasional
untuk mendukung berbagai kegiatan
pengembangan industri hilir kelapa sawit
nasional.
Penyiapan lahan merupakan masalah
yang sangat penting mengingat lahan
merupakan faktor kekuatan utama yang
dimiliki Indonesia. Namun demikian masalah
penyediaan lahan ini tetap harus dirumuskan
dengan baik agar tidak terjadi masalah
penggunaan lahan di kemudian hari.

Menurut Menperin Fahmi Idris,
pemerintah perlu segera membentuk
tim perunding baik di tingkat bilateral,
regional maupun multilateral guna
memecahkanberbagaiisutarif,kebijakan
anti dumping maupun kebijakan nontariff barrier yang selama ini diterapkan
negara pembeli terhadap produk minyak
kelapa sawit Indonesia.
Dalam penyediaan bibit unggul, pusat
riset kelapa sawit Indonesia ke depan harus
mampu menciptakan berbagai bibit kelapa
sawit yang unggul (mampu menghasilkan
produktivitas tandan buah segar (TBS)
yang tinggi dengan usia panen yang relatif
pendek, yaitu 2-3 tahun, pohonnya lebih
pendek dan tahan terhadap berbagai hama
dan penyakit) seperti di Malaysia. Bahkan
kalau bisa Indonesia mampu menciptakan
bibit kelapa sawit yang lebih unggul dari
Malaysia.
Masalah ketersediaan pupuk merupakan
salah satu faktor yang sangat menentukan
keberhasilan kegiatan usaha kebun kelapa
sawit. Ke depan perlu dipikirkan upaya
penyediaan pupuk secara baik bagi usaha
kebun sawit, khususnya pemberian subsidi
pupuk bagi para petani sawit.
Perbaikan infrastruktur yang dapat
menunjang kegiatan usaha kebun sawit
merupakan salah satu faktor yang turut
menentukan daya saing usaha kebun sawit.
Termasuk di dalamnya adalah jaringan jalan,
pelabuhan muat, pembangunan pelabuhan
khusus untuk pengangkutan minyak sawit
dan pembangunan tangki timbun minyak
sawit di pelabuhan.
Pembangunan fasilitas riset sangat
menunjang kegiatan usaha kelapa sawit baik
untuk kegiatan on farm maupun off farm,
seperti untuk menciptakan bibit unggul

sawit dengan produktivitas tinggi, sistem
dan teknik pengolahan yang efisien dan
efektif .
Fasilitas lembaga pendidikan juga
sangat menentukan. Indonesia sampai saat
ini belum memiliki lembaga pendidikan
yang mengkhususkan diri dalam kegiatan
pendidikan bidang kelapa sawit yang
mendidikan tenaga-tenaga terampil di
berbagai bidang pengelolaan usaha kelapa
sawit, seperti pengelolaan perkebunan sawit,
pemanenan, pemrosesan, perdagangan
hingga bidang perundingan.
Pemerintah juga perlu menata alokasi
penggunaan CPO, baik untuk kebutuhan
industri di dalam negeri maupun untuk
kebutuhan ekspor. Kebijakan alokasi
diperlukan untuk mencegah terjadinya
kelangkaan pasokan CPO di dalam negeri
akibat ekspor CPO secara besar-besaran
khususnya ketika harga CPO di pasar dunia
mengalami lonjakan.
Kebijakan fiskal perlu ditetapkan
pemerintah
untuk
mendukung
pengembangan komoditi sawit sebagai
primadona. Departemen Perindustrian
sendiri sudah menetapkan industri agro
sebagai industri prioritas dimana termasuk
di dalamnya adalah komoditi sawit.
Kebijakan fiskal perlu diterapkan secara
bijaksana khususnya yang mendorong
upaya pengembangan komoditi tersebut.
Termasuk dalam kebijakan fiskal ini antara
lain menaikkan pajak ekspor yang akan
dibahas bersama semua stakeholder
perkelapasawitan. Namun instrumen itu
belum tentu diambil sebab masih banyak
instrumen lain yang bisa diterapkan dalam
rangka penataan tersebut.
Kebijakan pemasaran luar negeri yang
tepat perlu dirumuskan bersama antara
pemerintah dengan para pemangku
kepentingan industri sawit nasional
khususnya untuk mendorong upaya
penetrasi di pasar ekspor dan sekaligus untuk
mencegah terjadinya persaingan yang tidak
sehat di mancanegara.
Yang juga tidak kalah pentingnya
adalah pembentukan tim perundingan
internasional.
Pemecahan terhadap ke-10 masalah
diharapkan dapat mempercepat upaya
seluruh stakeholder perkelapasawitan
Indonesia dalam mengembangkan industri
hilir sawit ditanah air. mi
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Kebijakan
Martua Sitorus:

GIMNI Dukung Kebijakan
Pengembangan Industri Hilir Sawit
rencanapemerintahuntukmengembangkan
industri hilir minyak kelapa sawit di dalam
negeri. Sebab, selama ini, yaitu kurang lebih
25-30 tahun terakhir Indonesia lebih banyak
mengekspor bahan baku dalam bentuk CPO
ke pasar dunia.
“Apakah kita mau begitu terus. Apakah
Indonesia akan terus bertahan sebagai
pemasok bahan baku CPO bagi industri
hilir di luar negeri. Apakah kita tidak ingin
menjadi pemasok produk industri hilir yang
memiliki nilai tambah yang lebih besar,”
ungkap Martua.

Pembatasan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) melalui berbagai instrumen kebijakan pemerintah masih merupakan
wacana

R

encana pengembangan industri
hilir sawit yang untuk pertama
kalinya didengungkan oleh Wakil
Presiden Jusuf Kalla usai memimpin
rapat koordinasi terbatas di Departemen
Perindustrian tanggal 17 Januari 2007
sempat menimbulkan pro dan kontra.
Karena, setelah pengumuman rencana
itu kemudian disusul dengan munculnya
wacana bahwa pemerintah akan membatasi
ekspor minyak sawit mentah atau Crude
Palm Oil (CPO) melalui berbagai instrumen
kebijakan pemerintah.
Kalangan dunia usaha sendiri sangat
mendukung rencana pemerintah untuk
mengembangkan industri hilir minyak
kelapa sawit di dalam negeri. Sebab, upaya
itu diyakini akan mampu meningkatkan
perolehan nilai tambah industri tersebut
di dalam negeri serta mampu mengatasi
masalah penyediaan lapangan kerja bagi
rakyat Indonesia.
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Dukungan kalangan dunia usaha itu
terungkap dalam rapat koordinasi antara
pejabat setingkat eselon I departemen
terkait, yaitu Departemen Perindustrian
(diwakili Dirjen Industri Agro dan Kimia,
Benny Wahyudi), Departemen Perdagangan
(diwakili Dirjen Perdagangan Luar Negeri,
Diah Maulida) dan Departemen Pertanian
(diwakili Dirjen Perkebunan, Ahmad
Maggabarani) dengan kalangan asosiasi
pengusaha perkelapasawitan. Hadir
dalam rapat koordinasi tersebut wakil
dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit
Indonesia (GAPKI), Asosiasi Industri Minyak
Makan Indonesia (AIMMI), Asosiasi Produsen
Oleochemical Indonesia (Apolin), Gabungan
Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI)
dan Forum Biodiesel.
Usai menghadiri rapat koordinasi
itu, Ketua Umum GIMNI, Martua Sitorus
menyatakan semua asosiasi pengusaha
perkelapasawitan nasional mendukung

Kalangan pelaku industri pengolahan
sawit di mancanegara, tambah Martua,
belum lama ini telah membangun industri
hilir di luar negeri dengan mengandalkan
pasokan bahan baku CPO 100% dari
Indonesia. Salah satu contoh dari industri itu
adalah pabrik biodiesel dengan kapasitas 1
juta ton per tahun di Singapura. “Alangkah
besar manfaat yang bisa dipetik masyarakat
Indonesia apabila pabrik sebesar itu
dibangun di tanah air,” tuturnya.
Menurut catatan Martua, mulai tahun
2006 produksi minyak sawit Indonesia
telah mengungguli Malaysia dengan total
produksi 16,17 juta ton, sedangkan produksi
sawit Malaysia mencapai 15,88 juta ton.
Namun demikian, dari jumlah produksi itu,
Malaysia lebih banyak mengekspor produk
olahan minyak kelapa sawit, sedangkan
Indonesia lebih banyak mengekspor bahan
baku (CPO).
Ekspor bahan baku CPO Indonesia
pada tahun 2006 mencapai 4,8 juta ton
atau sekitar 70% dari pasokan CPO ke pasar
dunia yang seluruhnya mencapai 6,9 juta
ton. Sedangkan ekspor bahan baku CPO
Malaysia hanya 1,8 juta ton atau sekitar
26% dari total pasokan CPO ke pasar dunia.
Sisanya, sekitar 4% atau 0,3 juta ton dipasok
oleh negara produsen lainnya.
Sementara itu, ekspor produk olahan
Indonesia (umumnya berupa produk olahan
hasil industri antara seperti olein dan stearin

Kebijakan

Beberapa produksi hasil pengembangan industri hilir CPO buatan Indonesia

serta sebagian kecil produk yang lebih hilir
seperti produk oleokimia) pada tahun 2006
mencapai 7,2 juta ton atau sekitar 37,5% dari
total pasokan produk olahan ke pasar dunia
yang mencapai 19,2 juta ton. Sedangkan
ekspor produk olahan sawit Malaysia
(umumnya berupa produk olahan yang lebih
hilir seperti produk olekimia) mencapai 12
juta ton atau sekitar 62,5% dari total pasokan
ke pasar dunia.

Perkebunan Kelapa Sawit

“Kondisi itu bisa dicapai Malaysia karena
industri hilir sawit di Malaysia sudah sangat
maju. Dengan kemajuan di industri hilir ,
Malaysia mampu mengekspor produk
kelapa sawitnya dalam bentuk produk hilir
sebanyak 87%, dan hanya sebagian kecil
saja, yaitu sebesar 13% yang diekspor dalam
bentuk bahan baku. Itu pun dilakukan dalam
rangka memasok industri hilir mereka di luar
negeri,” kata Martua.
Berbeda dengan pemerintah Malaysia
yang memberlakukan kebijakan pengaturan
ekspor bahan baku CPO, pemerintah
Indonesia selama ini menerapkan kebijakan
perdagangan yang agak liberal. Sebaliknya,
pemerintah negara pembeli lebih cenderung
menerapkan kebijakan pajak impor yang
diskrimatif terhadap produk kelapa sawit
Indonesia. Negara-negara seperti Uni
Eropa dan India selama ini menerapkan
kebijakan pajak impor yang berbeda untuk
Indonesia dan Malaysia. Selain itu, mereka
juga menerapkan tarif pajak impor yang
berbeda antara bahan baku dengan produk
jadi. Dengan kebijakan seperti itu, negaranegara pembeli itu mampu membeli CPO
sesuai harga yang berlaku pasar. Dengan
cara itu pula, secara otomatis industri hilir di
negara-negara tersebut bisa hidup.

Sebaliknya bagi Indonesia, untuk
menghidupkan industri hilir di dalam negeri
sangat diperlukan adanya insentif berupa
struktur pajak ekspor yang jelas agar industri
hilir bisa berkembang dan lebih jauh agar
investasi industri hilir dari luar negeri bisa
mengalir ke Indonesia.
Menurut Martua, dalam kesempatan
rapat koordinasi itu GIMNI telah
menyampaikan usulan penerapan pajak
ekspor secara progresif. Untuk tahun 2007
sampai tahun 2012 GIMNI mengusulkan
penerapan tarif pajak ekspor sebesar 7%
terhadap bahan baku CPO (naik dari tarif
pajak ekspor saat ini 1,5%), sedangkan untuk
olein dikenakan tarif pajak ekspor 2% (dari
saat ini 0,3%) dan produk oleochemical dan
biodiesel sebesar 0%. Selanjutnya, mulai
tahun 2013 sampai tahun 2018 diterapkan
tarif pajak ekspor sebesar 2% untuk CPO
dan 0% untuk olein, produk oleochemical
dan biodiesel.
Kenaikan tarif pajak ekspor CPO dari 1,5%
menjadi 7%, menurut Martua, tidak akan
membawa dampak yang besar terhadap
harga TBS di dalam negeri. Sebab, potensi
dampak yang mungkin terjadi hanya akan
menurunkan harga TBS sekitar Rp 19/kg dari
harga TBS saat ini Rp 995/kg. mi
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Ekspor Timah Harus Dalam Bentuk
Timah Batangan

Terhitung tanggal 23 Februari 2007 ekspor timah dari Indonesia ke mancanegara hanya dapat dilakukan dalam bentuk timah batangan

P

emerintah Republik Indonesia
menetapkan bahwa terhitung
tanggal 23 Februari 2007
ekspor timah dari Indonesia ke
mancanegara hanya dapat dilakukan dalam
bentuk timah batangan. Hal itu tertuang
dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 tentang
Ketentuan Ekspor Timah Batangan yang
diterbitkan tanggal 22 Januari 2007 dan
berlaku efektif mulai tanggal 23 Februari
2007.
Timah batangan dimaksud adalah timah
paduan maupun tidak yang merupakan
hasil dari kegiatan pengolahan dan
pemurnian yang termasuk dalam klasifikasi
Pos Tarif/HS 8001.10.00.00 dan Pos Tarif/HS
8001.20.00.00. Timah batangan yang dapat
diekspor ET-Timah adalah timah batangan
dengan kadar logam timah minimal 99,85%
dan berasal dari bahan baku bijih timah yang
diperoleh dari KP Eksploitasi pemegang KP
Pengolahan dan Pemurnian atau KK atau
KP Eksploitasi pemegang Surat Perjanjian
Kerjasama. Untuk kegiatan ekspor timah
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batangan tersebut, ET-Timah harus memiliki
bukti pelunasan royalti.
Kebijakan baru tersebut dikeluarkan
pemerintah dalam rangka meminimalkan
kerusakan lingkungan yang terjadi akibat
kegiatan penambangan bijih timah dan
kegiatan Smelter Timah yang tidak terkendali.
Kebijakan itu juga diterbitkan sebagai upaya
pemerintah untuk mendukung kepentingan
perekonomian Indonesia khususnya
yang berkaitan dengan pembinaan dan
pengembangan usaha pertambangan,
pengolahan dan pemurnian bijih timah
serta perdagangan timah batangan.
Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Perdagangan, ekspor timah batangan
hanya dapat dilakukan oleh perusahaan
pemegang Kuasa Pertambangan (KP)
Pengolahan dan Pemurnian atau pemegang
Kontrak Karya (KK) yang telah mendapatkan
pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar (ET)
Timah dari Direktorat Jenderal Perdagangan
Luar Negeri (Dirjen Daglu) Departemen
Perdagangan.

Untuk dapat diakui sebagai ET-Timah,
perusahaan yang bersangkutan harus
mengajukan permohonan tertulis kepada
Dirjen Daglu. Bagi perusahaan pemegang
KP Pengolahan dan Pemurnian, surat
permohonan harus disertai dengan
sejumlah dokumen, yaitu fotokopi Tanda
Daftar Perusahaan (TDP), fotokopi Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP), fotokopi KP
Pengolahan dan Pemurnian, fotokopi KP
Eksploitasi atau Surat Perjanjian Kerjasama
dan rekomendasi dari Gubernur Provinsi
Pengekspor Timah Batangan. Sementara
itu, bagi perusahaan pemegang KK,
surat permohonan harus disertai dengan
dokumen berupa fotokopi TDP, fotokopi
NPWP, fotokopi KK dan rekomendasi Direktur
Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
(Minerbapabum), Departemen Energi dan
Sumberdaya Mineral. Pengakuan sebagai ETTimah berlaku selama tiga tahun dan dapat
diperpanjang.
ET-timah wajib menyampaikan laporan
tertulis realisasi ekspor secara tertulis
kepada Dirjen Daglu c.q. Direktur Ekspor

Kebijakan
bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran
dan tindak pidana yang berkaitan dengan
penyalahgunaan pengakuan sebagai ETTimah berdasarkan putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
dan/atau telah mengalami pembekuan
pengakuan sebagai ET-Timah sebanyak
dua kali dan memenuhi alasan pembekuan
kembali. Pembekuan, pengaktifan kembali
dan pencabutan pengakuan sebagai ETTimah dilakukan oleh Dirjen Daglu.

Timah Batangan

Produk Industri dan Pertambangan dengan
tembusan kepada Dirjen Minerbapabum c.q.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
dan Batubara serta Gubernur setempat
setiap tiga bulan terhitung sejak tanggal
diterbitkannya pengakuan ET-Timah.
Pengakuan sebagai ET-Timah dibekukan
apabila perusahaan dan/atau pengurus/
direksi perusahaan tidak melaksanakan
kewajibannya sebanyak dua kali dalam
jangka waktu satu tahun; dan/atau dalam
penyidikan atas dugaan tindak pidana
yang berkaitan dengan penyalahgunaan
pengakuan sebagai ET-Timah.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan
juga ditetapkan bahwa setiap pelaksanaan
ekspor timah batangan oleh ET-Timah
terlebih dahulu wajib dilakukan verifikasi
atau penelusuran teknis oleh surveyor
yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan.
Surveyor yang dapat ditunjuk sebagai
pelaksana verifikasi teknis ekspor timah
batangan harus berpengalaman sebagai
surveyor minimal lima tahun dan memiliki
cabang atau jaringan pelayanan yang luas di
wilayah Indonesia.
Kegiatan verifikasi meliputi kegiatan
penelitian dan pemeriksaan terhadap data
atau keterangan paling sedikit mengenai asal
bahan baku (bijih timah), spesifikasi barang
(nomor HS), jumlah dan jenis barang, waktu
pengapalan, pelabuhan muat, kadar logam
timah batangan dan bukti pembayaran

royalti yang dikaitkan dengan jumlah timah
batangan yang diekspor.
Hasil verifikasi teknis yang dilakukan
surveyor diterbitkan dalam bentuk
Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan
sebagai dokumen pelengkap Pabean
yang diwajibkan untuk pendaftaran
Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
atau Pemberitahuan Pabean Single
Administrative Document (PPSAD) untuk
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang
sudah menerapkannya.
Atas pelaksanaan verifikasi teknis
tersebut, surveyor memungut imbalan
jasa (yang diberikannya) dari ET-Timah
yang besarannya ditentukan dengan
memperhatikan azas manfaat. Biaya yang
dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi teknis
ekspor timah batangan yang dilakukan
surveyor dibebankan kepada eksportir.
Surveyor wajib menyampaikan laporan
tertulis mengenai kegiatan verifikasi
teknis yang dilaksanakannya setiap bulan
kepada Dirjen Daglu c.q. Direktur Ekspor
Produk Industri dan Pertambangan dengan
tembusan kepada Dirjen Minerbapabum c.q.
Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral
dan Batubara pada minggu pertama bulan
berikutnya. mi

Pengakuan sebagai ET-Timah yang
telah dibekukan dapat diaktifkan kembali
apabila perusahaan dan/atau pengurus/
direksi perusahaan telah melaksanakan
kewajibannya dalam jangka waktu 60 hari
kerja sejak tanggal pembekuan atau telah
dikeluarkannya perintah penghentian
penyidikan oleh penyidik; dan/atau
dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan
dari segala tuntutan hukum berdasarkan
putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Pengakuan sebagai ET-Timah dicabut
apabila perusahaan dan/atau pengurus/
direksi perusahaan tidak melaksanakan
kewajibannya dalam jangka waktu 60 hari
kerja sejak tanggal pembekuan dan/atau
terbukti menyampaikan informasi atau
data yang tidak benar pada saat pengajuan
permohonan pengakuan sebagai ET-Timah.
Pengakuan sebagai ET-Timah juga dapat
dicabut apabila perusahaan dan/atau
pengurus/direksi perusahaan dinyatakan

Kegiatan pengolahan di perusahaan timah

Media Industri 21

Ekonomi & Bisnis

Menperin Resmikan
Pengoperasian Pabrik
Pengantongan Semen Andalas

Menteri Perindustrian Fahmi Idris pada saat meresmikan pengoperasian pabrik pengantongan semen milik PT Semen Andalas Indonesia di Lhok Nga, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

M

enteri Perindustrian Fahmi Idris
meresmikan pengoperasian
pabrik pengantongan semen
milik PT Semen Andalas
Indonesia di Lhok Nga, Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) beberapa waktu yang
lalu dengan kapasitas sebesar 3.000 ton per
hari.
Pengoperasian pabrik pengantongan
semen PT Semen Andalas Indonesia
tersebut merupakan tahap awal dari proyek
pembangunan kembali fasilitas produksi
semen milik kelompok perusahaan Lafarge
asal Perancis itu mengalami kehancuran
total akibat bencana gempa bumi yang
disusul tsunami pada 26 Desember 2004.
Hadir dalam acara peresmian pabrik
pengantongan semen PT Semen Andalas
Indonesia itu antara lain pejabat Gubernur
NAD, Mustafa Abubakar, duta besar negara
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sahabat, Presiden Direktur PT Semen Andalas
Indonesia Marcel Cobuz dan Co-President
Bisnis Semen Lafarge, Guillaume Roux serta
sejumlah undangan lainnya.

utuh meliputi pembangunan kiln/tanur,
penggilingan semen dan unit pendukung
lainnya,” kata Menperin dalam sambutannya
pada acara peresmian pabrik tersebut.

Menperin mengatakan keberadaan
PT Semen Andalas Indonesia sangat
strategis karena pabrik semen tersebut
menghasilkan semen yang dibutuhkan
untuk pembangunan fisik berupa sarana dan
prasarana infrastruktur yang kebutuhannya
semakin meningkat sejalan dengan program
rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
alam tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Pembangunan kembali fasilitas produksi
semen, kata Menperin, akan mampu
meningkatkan kapasitas produksi PT Semen
Andalas Indonesia dari sebelumnya 1,4 juta
ton per tahun menjadi 1,6 juta ton per tahun.
Dengan kenaikan kapasitas produksi PT
Semen Andalas Indonesia itu maka kapasitas
produksi semen secara nasional pada tahun
2008 menjadi 47,69 juta ton per tahun.

“Pembangunan kembali pabrik semen
PT Semen Andalas Indonesia tidak terlepas
dari komitmen manajemen perusahaan
dan Lafarge selaku pemilik saham mayoritas
untuk tetap beroperasi di Indonesia.
Pembangunan kembali pabrik semen secara

Kapasitas produksi sebesar itu
diperkirakan masih dapat memenuhi
kebutuhan dalam negeri sekitar 40 juta ton.
Namun demikian mengingat pembangunan
nasional
khususnya
pembangunan
infrastruktur yang akan meningkat pada
tahun-tahun mendatang, Indonesia
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Menperin juga mengharapkan
agar dalam upaya pembangunan
kembali pabrik semennya itu
PT Semen Andalas Indonesia
mengoptimalkan penggunaan
komponen lokal serta
menggunakan sebanyak mungkin
tenaga kerja dan kontraktor lokal.
memerlukan tambahan kapasitas produksi
semen paling tidak menjadi sekitar 50 juta
pada tahun 2010.
Berkaitan
dengan
perkiraan
perningkatan kebutuhan semen, Menperin
menghimbau kalangan pengusaha/
investor dalam dan luar negeri untuk segera
menanamkan modalnya dalam perluasan
maupun pembangunan pabrik semen baru.
Peluang pasar semen di dalam negeri masih
terbuka luas, selain itu Indonesia mempunyai
cadangan bahan baku seperti batu gamping
dan tanah liat serta bahan bakar batubara
dengan deposit yang cukup banyak.
Pembangunan pabrik pengantongan
semen mempunyai makna yang cukup luas,
baik bagi PT Semen Andalas Indonesia sendiri
maupun bagi pembangunan nasional,
khususnya di provinsi NAD. Pembangunan
kembali fasilitas pengantongan semen
tersebut juga merupakan signal positif bagi
para investor untuk memanfaatkan peluang
investasi di bidang lainnya di provinsi
NAD yang iklim investasinya kini semakin
kondusif.
Menperin juga mengharapkan agar
dalam upaya pembangunan kembali pabrik
semennya itu PT Semen Andalas Indonesia
mengoptimalkan penggunaan komponen
lokal serta menggunakan sebanyak
mungkin tenaga kerja dan kontraktor lokal.
“Kami juga mengharapkan agar PT Semen
Andalas Indonesia tetap memperhatikan
aspek lingkungan dalam melaksanakan
setiap kegiatan pembangunannya.”
Pembangunan fasilitas produksi semen
milik PT Semen Andalas Indonesia juga
diharapkan dapat mendorong kegiatan
ekonomi di daerah NAD, mengurangi beban
pengangguran, meningkatkan budaya
kewirausahaan di lingkungan masyarakat
dan sekaligus meningkatkan infrastruktur
sosial masyarakat.
Kegiatan pembangunan kembali
fasilitas produksi semen PT Semen

PT. Semen Andalas Indonesia di Lhok Nga, Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)

Andalas Indonesia dengan kapasitas 1,6
juta ton per tahun membutuhkan total
dana investasi sebesar US$ 150 juta. Pada
tahap awal, Lafarge telah menyelesaikan
pembangunan pabrik pengantongan
semen dengan kapasitas pengantongan
3.000 ton semen per hari.
Presiden Direktur PT Semen Andalas
Indonesia Marcel Cobuz mengatakan
investasi sebesar US$ 150 juta berasal dari
ekuitas perusahaan dan pinjaman sindikasi
perbankan. Kegiatan pembangunan
pabrik baru tersebut sebagian besar (80%)
dilakukan melalui kerjasama dengan
kontraktor lokal, sedangkan sisanya (20%)
dilakukan melalui kerjasama dengan
kontraktor asing dari China.

“Untuk keperluan pembangunan
pabrik semen baru
kami sudah
menandatangani agreement dengan
PT Krakatau Steel dan subkontraktor
domestik lainnya,” kata Cobuz.
Sementara
itu,
Co-President
Bisnis Semen Lafarge Guillaume Roux
mengatakan produksi semen dari pabrik
baru tersebut ditujukan untuk mengisi
kebutuhan semen di daerah Aceh,
Sumatera Utara dan Riau. Dengan pabrik
baru tersebut Lafarge menargetkan
pangsa pasar PT Semen Andalas Indonesia
di Aceh, Sumatera Utara dan Riau kembali
mencapai 90% seperti sebelum terjadinya
bencana gempa bumi dan tsunami. mi
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Industri Semen Nasional

Dapat Tambahan
Investasi US$ 1,4 Miliar

S

ubsektor industri semen nasional
pada tahun 2007 diperkirakan
mendapatkan tambahan investasi
senilai US4 1,4 miliar atau sekitar Rp
12,8 triliun. Investasi sebesar itu diperkirakan
mampu meningkatkan kapasitas produksi
terpasang industri semen nasional sebesar 6
juta ton per tahun dari 46 juta ton per tahun
selama ini menjadi 52 juta ton per tahun.
Demikian diungkapkan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Muhammad Lutfi usai acara peresmian
pabrik pengantongan semen PT Semen
Andalas Indonesia (milik Lafarge Group dari
Perancis) oleh Menteri Perindustrian Fahmi
Idris di Lhok Nga, Aceh Besar, Naggroe Aceh
Darussalam (NAD), beberapa waktu yang
lalu.
Menurut Lutfi, beberapa perusahaan
yang telah menyatakan komitmennya
untuk melakukan investasi baru atau pun
melakukan ekspansi/perluasan pabrik
semennya antara lain adalah PT Semen Jawa
(Siam Cement), PT Semen Gresik Tbk, PT
Holcim Indonesia Tbk dan Orascom, serta
PT Semen Andalas Indonesia yang selain
melakukan pembangunan kembali pabrik
semennya di Lhok Nga, Aceh Besar, NAD,
juga merencanakan untuk membangun
pabrik semen baru di Langkat, Sumatera
Utara dengan kapasitas produksi yang lebih
besar.

Timur dan Kalimantan Selatan,” tutur Lutfi.
PT Semen Andalas Indonesia sendiri,
selain akan membangun kembali pabrik
semennya (yang hancur akibat bencana
gempa bumi dan tsunami pada 26
Desember 2004 lalu) dengan nilai investasi
sebesar US$ 150 juta, juga akan membangun
pabrik semen baru di Langkat, Sumatera
Utara dengan kapasitas produksi terpasang
sebesar 1,6 juta ton per tahun. Investasi baru
PT Semen Andalas Indonesia di Langkat,
Sumatera itu diperkirakan akan memakan
dana investasi sekitar US$ 300 juta. Dengan
demikian, kegiatan pembangunan kembali
pabrik semen PT Semen Andalas Indonesia
di Lhok Nga, NAD dan pembangunan
pabrik semen baru di Langkat, Sumatera
Utara diperkirakan menghabiskan total dana
investasi sebesar US$ 450 juta.
Lutfi mengatakan PT Semen Jawa dan
Orascom kini tengah melakukan kegiatan
studi analisis mengenai dampak lingkungan
(amdal). Kegiatan amdal diperkirakan
akan memakan waktu yang cukup lama
karena analisis yang dilakukan tidak hanya
mencakup masalah kegiatan produksi saja,
tetapi juga termasuk aspek-aspek di luar
produksi seperti masalah polusi.

Pada semester pertama tahun 2005
pertumbuhan konsumsi semen nasional
mencapai 10% dibandingkan tahun
sebelumnya. Akibat terjadinya pertumbuhan
permintaan semen di pasar domestik
tersebut, harga semen di dalam negeri
mengalami kenaikan cukup tinggi hingga
menimbulkan disparitas/perbedaan harga
semen di pasar domestik dengan harga
semen di pasar mancanegara.
“Harga semen di pasar Indonesia
misalnya lebih tinggi US$ 30 per ton
dibandingkan dengan harga semen di pasar
Malaysia. Karena itu, para investor semen
ketika itu berbondong-bondong datang
ke Indonesia untuk melakukan investasi di
industri semen, karena tertarik oleh harga
produk yang lebih tinggi di dalam negeri,”
kata Lutfi.
Kendati demikian, tambah Lutfi, pada
tahun 2006 konsumsi semen nasional hanya
tumbuh sekitar 1,6% dibandingkan dengan
konsumsi semen tahun 2005. Hal itu terjadi
akibat daya beli masyarakat yang menurun
akibat kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) hingga jauh di atas 100% serta akibat
tingginya tingkat suku bunga perbankan.
“Pada tahun 2007 ini kami perkirakan
konsumsi semen nasional kembali
meningkat cukup signifikan antara 8%
sampai 10%. Hal ini sejalan dengan
pertumbuhan ekonomi yang juga
diperkirakan akan mengalami peningkatan
cukup signifikan, disamping sudah mulai
menurunnya tingkat suku bunga SBI yang
diikuti dengan penurunan tingkat suku
bunga perbankan,” kata Lutfi. mi

PT Semen Jawa, kata Lutfi,
menginvestasikan US$ 100 juta untuk
membangun pabrik semen dengan
kapasitas produksi 1 juta ton per tahun.
Demikian juga PT Holcim Indonesia Tbk
membangun pabrik semen baru di Tuban
dengan kapasitas produksi 1,5 juta ton
per tahun. Sedangkan PT Semen Gresik
melanjutkan rencana ekspansi produksinya
yang sebelumnya sempat tertunda.
“Disamping ketiga perusahaan tersebut,
masih ada dua perusahaan lainnya, yaitu
Orascom dan Cemex yang akan membangun
pabrik-pabrik skala medium di Kalimantan
24 Media Industri

Pabrik pengantongan semen PT Semen Andalas Indonesia (milik Lafarge Group dari Perancis) di Lhok Nga, Aceh Besar, Naggroe Aceh
Darussalam (NAD) yang baru diresmikan pada 25 Januari 2007 lalu.
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KP Bijih Besi Sudah Dikapling-Kapling Pemda,

Investasi Pabrik Peleburan
Besi-Baja Terancam Kendala KP
Daerah, pemerintah pusat (dalam hal ini
Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral) tidak dapat berbuat apa-apa dalam
penerbitan perizinan KP. Karena, siapapun
yang ingin melakukan penambangan bijih
besi di wilayah itu harus mendapatkan KP
atas persetujuan Bupati atau Walikota lebih
dulu.
Menurut Menperin, penguasaan wilayah
konsesi yang mengandung cadangan bijih
besi oleh sejumlah perusahaan yang telah
mendapatkan KP dari pemda sebetulnya
telah berlangsung lama,
sebelum
pemerintah merencanakan pembangunan
basis industri baja di Kalsel.

Kegiatan industri di PT. Karakatau Steel

R

ealisasi kegiatan investasi pabrik
peleburan bijih besi/baja di
Kalimantan Selatan terancam
mengalami kendala pasokan
bahan baku bijih besi akibat telah dikaplingkaplingnya konsesi Kuasa Pertambangan
(KP) bijih besi/baja di wilayah tersebut
oleh pemerintah daerah setempat. Kondisi
ini dikhawatirkan akan menimbulkan
ketidakpastian pasokan bahan baku berupa
bijih besi bagi pabrik pelaburan besi/baja.
Demikian diungkapkan Menteri
Perindustrian Fahmi Idris ketika mengadakan
rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di
Jakarta beberapa waktu yang lalu. Menperin
mengatakan kekhawatiran tentang
kelangkaan pasokan bijih besi tersebut
muncul setelah kalangan calon investor
pabrik peleburan besi/baja, baik dari dalam

maupun luar negeri, mengalami kesulitan
mendapatkan konsesi lahan penambangan
(KP) mengingat seluruh wilayah konsesi
yang mengandung cadangan bijih besi telah
habis dikuasai sejumlah perusahaan.
“Rencana pemerintah di Kalsel
dalam menempatkan daerah itu sebagai
production base (basis produksi--Red.) baja
kini mengalami kesulitan. Sebab, wilayah
yang memiliki cadangan bijih besi sudah
dikapling-kapling oleh pemerintah daerah,
baik pemerintah kabupaten maupun
pemerintah kota,” kata Menperin.
Wilayah yang memiliki kandungan
bijih besi, kata Menperin, kini telah dikuasai
oleh sejumlah perusahaan yang telah
mendapatkan Kuasa Pertambangan (KP)
dari pemda setempat. Sementara, dengan
berlakunya Undang-undang Otonomi

Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan
Aneka Departemen Perindustrian, Ansari
Bukhari mengatakan sejumlah investor
dalam dan luar negeri telah menyatakan
kesiapan mereka untuk membangun
industri peleburan bijih besi di Kalsel dengan
memanfaatkan sumber bahan baku bijih
besi lokal. Selain PT Krakatau Steel, sebuah
perusahaan BUMN di bidang industri besi/
baja, juga terdapat sejumlah perusahaan
asing dari India yang telah menyatakan
minatnya untuk melakukan investasi di
industri peleburan bijih besi di wilayah
tersebut.
PT Karakatu Steel sendiri merencanakan
untuk membangun pabrik peleburan
bijih besi/baja di Kalsel senilai US$ 450
juta, sementara perusahaan-perusahaan
besi/baja terkemuka dari India yang telah
menyatakan minatnya diantaranya Tata Steel,
Ispat International dan Essar Steel. Ketiga
perusahaan India tersebut telah menyatakan
komitmennya untuk membangun industri
peleburan bijih besi/baja terpadu di Kalsel
dengan nilai inevstasi lebih dari US$ 1,5
miliar. Rencana pembangunan industri
peleburan bijih besi di Kalsel mendapat
dukungan penuh dari Wakil Presiden HM.
Jusuf Kalla.
Dengan telah dikapling-kaplingnya
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para pemegang kuasa pertambangan di
wilayah Kalsel mengekspor bijih besi dalam
bentuk bahan mentah.
Menurut Ansari, pengenaan pungutan
ekspor merupakan alternatif intrumen
kebijakan yang paling mungkin dilaksanakan
dalam rangka mengatasi kelangkaan
pasokan bahan baku berupa bijih besi dari
sumber lokal bagi industri peleburan bijih
besi di dalam negeri. “Karena itu, kami sangat
mengharapkan para pemegang KP itu
bersedia bekerjasama dengan para investor
di industri peleburan bijih besi tersebut.”

Rencana realisasi investasi peleburan biji besi di Kalimantan Selatan terancam kendala pasokan bahan baku bijih besi akibat telah dikaplingkaplingnya konsesi Kuasa Pertambangan (KP) bijih besi/baja.

wilayah konsesi yang mengandung
cadangan bijih besi di Kalsel, kata Ansari, PT
Krakatau Steel maupun perusahaan calon
investor pabrik peleburan bijih besi/baja
dari India itu tidak akan memiliki jaminan
untuk mendapatkan pasokan bahan
baku bijih besi dari wilayah Kalsel sendiri.
Padahal pertimbangan utama pemerintah
menetapkan Kalsel sebagai basis produksi
besi/baja adalah karena daerah tersebut
memiliki sumber cadangan bijih besi yang
cukup besar dan sangat potensial.
“Perusahaan-perusahaan pemegang KP
bijih besi di Kalsel itu memiliki kuasa penuh
atas lahan konsesinya sehingga mereka bisa
memanfaatkan sumber bijh besi yang ada
di dalam wilayah konsesi itu secara leluasa,
apakah akan diekspor atau dijual ke pasar
domestik. Jadi, tidak ada jaminan apakah
mereka bersedia menjualnya ke PT KS atau
investor pabrik peleburan bijih besi lainnya,”
kata Ansari.

produksi besi/baja ini. Salah satu kebijakan
yang kemungkinan akan diterapkan untuk
mengatasi kendala pengkaplingan wilayah
konsesi penambangan bijih besi adalah
pemberlakuan Pungutan Ekspor (PE) bijih
besi,” kata Ansari.
Jika kegiatan operasional para investor
industri peleburan bijih besi terhambat
oleh wilayah konsesi KP, kata Ansari, maka
pemerintah pusat akan memberlakukan
Pungutan Ekspor guna membatasi penjualan
bijih besi dari Kalsel secara besar-besaran ke
pasar ekspor.
Deperin, tambah Ansari, kini sedang
mempertimbangkan
kemungkinan
pengenaan pungutan ekspor bijih besi
sebagai instrument untuk menghambat

Pembatasan Ekspor Bijih Besi
Namun demikian, Ansari mengakui
pemerintah (pusat) tetap memegang
komitmen untuk menjadikan Kalsel sebagai
basis produksi besi/baja dan tetap akan
mendukung kegiatan investasi di industri
peleburan bijh besi/baja di wilayah yang
memiliki sumber bahan baku seperti Kalsel.
“Kami telah menyiapkan kebijakan
contingency plan untuk mengatasi
berbagai masalah yang mungkin muncul
dalam upaya mendorong tumbuhnya basis
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Pasir Besi dalam kompleks industri baja nasional di Jawa barat

Ansari juga menyatakan pemerintah
pusat telah mempersiapkan strategi
lain, khususnya untuk mengantisipasi
kemungkinan
tidak
efektifnya
pemberlakukan kebijakan pungutan ekspor
bijih besi. Strategi itu adalah melarang
ekspor bijih besi dan mewajibkan hasil
tambang dalam bentuk mentah seperti
bijih besi diolah di dalam negeri hingga
menjadi logam batangan atau lembaran.
Hasil tambang berupa logam batangan atau
lembaran tersebutlah yang bisa diekspor. Hal
ini juga sesuai dengan rencana legislatif dan
pemerintah untuk menerbitkan Undangundang Mineral dan Batubara (Minerba)
yang akan disahkan DPR dalam waktu dekat
ini.
“Kalau para pemegang KP itu tetap tidak
mau menjual bijih besinya ke pasar domestik,
maka berarti KP-KP itu akan terbengkalai.
Atas dasar itu, kami bisa membuat peraturan
bahwa KP-KP yang tidak dioperasikan dalam
waktu satu tahun, izinnya bisa dicabut,” tutur
Ansari. mi
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Menperin Luncurkan Produksi Perdana

Chasis BBG Hino

untuk tidak meneruskan kebijakan impor
kendaraan bukan baru dengan beberapa
pertimbangan. Pertama, sesuai ketentuan
yang ada bahwa barang yang diimpor harus
dalamkeadaanbaru,sehinggakebijakanyang
selama ini diterapkan sifatnya sementara.
Kedua, pemerintah khususnya Departemen
Perindustrian ingin memfokuskan dan
memprioritaskan pada pengembangan
industri kendaraan bermotor dalam negeri,
melalui usaha-usaha menarik investasi baru
dan mendorong perluasan kapasitas industri
yang ada.
“Untuk itu, pasar dalam negeri
sebagai basis kekuatan industri harus bisa
menarik bagi calon investor. Para produsen
kendaraan pun dapat terdorong untuk
terus mengembangkan produk-produk
yang dibutuhkan masyarakat dengan harga
kompetitif,” tutur Menperin.

Chasis bus berbahan bakar gas (BBG) buatan PT Hino Motors Manufacturing Indonesia (HMMI), anak perusahaan Indomobil Group

M

enteri Perindustrian (Menperin)
Fahmi Idris secara resmi
meluncurkan
produksi
perdana chasis bus berbahan
bakar gas (BBG) yang dilakukan PT Hino
Motors Manufacturing Indonesia (HMMI),
anak perusahaan Indomobil Group yang
selama ini bergerak di industri truk dan bus
diesel. Peluncuran chasis bus Hino pertama
berbahan bakar gas dengan seri RK1JSNL
CNG tersebut dilakukan Menperin di fasilitas
produksi PT HMMI di Cikampek, Jawa Barat
beberapa waktu yang lalu.
Produk chasis bus BBG merupakan
produk baru dari Hino di Indonesia yang
diharapkan mampu memenuhi kebutuhan
masyarakat terhadap alat transportasi
massal berbahan bakar gas Compressed
Natural Gas (CNG) yang ramah lingkungan
di Indonesia, khususnya di ibukota Jakarta.
Chasis bus BBG merek Hino dilengkapi
dengan mesin berteknologi tinggi tipe Jo8CVC yang menghasilkan emisi gas yang lebih
rendah dan mampu memberi kontribusi
yang signifikan untuk menekan kadar polusi
udara.
Menperin Fahmi Idris mengatakan
produksi chasis bus BBG Hino telah
menunjukkan bahwa industri otomotif
nasional mampu mencetak hasil karya.
Karena, chasis bus BBG Hino merupakan
hasil rancangan PT HMMI sendiri. “Selain
menunjukkan hasil karya anak bangsa,
produksi chasis bus BBG juga merupakan
indikator kesiapan industri otomotif di dalam
negeri untuk mendukung pengembangan

sistem transportasi yang berwawasan
lingkungan sekaligus mendukung program
diversifikasi penggunaan energi.”
Menurut Menperin, industri kendaraan
bermotor di Indonesia telah menunjukkan
perkembangan yang sangat baik. Walaupun
pada tahun 2006 terjadi penurunan pasar di
dalam negeri sekitar 40% untuk kendaraan
roda empat dan sekitar 15% untuk kendaraan
roda dua, namun perkembangan ekspor
kendaraan CBU melonjak sekitar 70%. Hal itu
menunjukkan daya saing produk otomotif
Indonesia selama ini cukup baik. Menperin
mengaku optimis pada tahun 2007 pasar
dalam negeri maupun ekspor akan kembali
meningkat.
Meningkatnya pasar dan industri
perakitan di dalam negeri, kata Menperin,
seharusnya diiringi dengan kemampuan
pasokan industri komponen. Industri
pemasok komponen harus mampu
menjamin ketepatan waktu pasokan,
menjamin kualitas sesuai permintaan
pelanggan dan harga yang bersaing.
“Industri komponen harus menjadi
kekuatan industri kendaraan bermotor
nasional. Dengan kuatnya industri
komponen diharapkan akan mengurangi
ketergantungan
industri
perakitan
kendaraan bermotor terhadap komponen
impor sekaligus mendorong peningkatan
kontribusi industri dalam perkembangan
ekonomi nasional,” tegas Menperin.
Pada awal tahun 2007, tambah
Menperin, pemerintah telah menetapkan

PT HMMI, tambah Menperin, dapat
menindaklanjuti kebijakan pemerintah
menyangkut penghentian impor kendaraan
bukan baru tersebut maupun kebijakan
penggunaan kendaraan bus berbahan
bakar gas dengan menciptakan produkproduk kendaraan bus baru yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat , memenuhi
standard dan kebijakan yang ditetapkan
pemerintah.
Sementara itu, Presiden Komisaris
Indomobil Group, Soebronto Laras
mengatakan dilihat dari segi harga dan
kualitas, chasis bus yang keseluruhannya
rangkanya dirakit di Indonesia dengan
kandungan lokal mencapai 35% itu akan
mampu bersaing dengan produk impor
yang selama ini digunakan di Indonesia.
Bahan baku baja untuk membuat rangka
kendaraan tersebut dan kendaraan Hino
lainnya adalah produksi PT Krakatau Steel.
Dengan kemampuan produksi itu, PT
HMMI telah dipercaya kalangan industri
kendaraan bermotor di luar negeri untuk
mengekspor rangka kendaraan (side
rail) yang kandungan lokalnya 100% ke
beberapa negara. Chasis bus Hino berbahan
bakar gas tersebut juga telah memperoleh
sertifikat dari berbagai instansi yang
berwenang seperti Sertifikat Bejana Tekan
untuk tabung gas CNG, sertifikat uji tipe
dan tanda pendaftaran tipe.
Chasis bus BBG Hino dilengkapi
mesin 6 silinder dengan kapasitas 7.961
cc berteknologi tinggi. Mesin tersebut
dilengkapi dengan turbo charger dan
intercooler. Sistem transmisi yang
terpasang pada gearbox-nya mengadopsi
teknologi ZF otomatik dengan 5 tingkat
percepatan. mi
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Gula Rafinasi Capai
US$ 215 Juta

Kegiatan packaging di salah satu industri gula nasional

D

alam kancah perdagangan gula
internasional, Indonesia selama
ini dikenal sebagai salah satu
negara pengimpor gula terbesar
di dunia dengan volume impor rata-rata
di atas 1 juta ton per tahun. Impor gula
Indonesia tersebut umumnya berupa gula
kasar atau gula mentah (raw sugar), gula
kristal putih atau gula konsumsi dan gula
rafinasi atau gula industri.
Besarnya volume impor gula tersebut
terjadi akibat rendahnya produksi gula di
dalam negeri selama ini sehingga produksi
nasional tidak mampu memenuhi seluruh
kebutuhan di pasar domestik. Setidaknya
ada dua faktor penyebab utama yang selama
ini melilit industri pergulaan di dalam negeri.
Pertama, rendahnya produktivitas kebun
tebu di tanah air akibat penggunaan ratun
tebu yang berulang-ulang dalam waktu
lama. Kedua, rendahnya tingkat efisiensi
pabrik gula (PG) di dalam negeri karena
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kebanyakan masih menggunakan mesin
tua peninggalan jaman penjajahan Belanda.
Kedua faktor penyebab tersebut telah
mengakibatkan rendemen produksi gula
nasional menjadi relatif rendah sehingga
ujung-ujungnya total produksi gula nasional
pun menjadi relatif rendah.
Tingginya permintaan gula di dalam
negeri, sementara produksi gula dari 58
PG yang ada tidak mampu memenuhi
kebutuhan nasional, telah mengakibatkan
pasar domestik sangat tergantung kepada
pasokan gula impor. Namun di sisi lain,
sebetulnya kondisi tersebut merupakan
peluang besar bagi kalangan pengusaha
nasional untuk membangun industri gula
rafinasi di dalam negeri. Pembangunan
industri gula rafinasi merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari upaya untuk
meningkatkan kemampuan produksi gula
di dalam negeri dalam rangka menuju
swasembada gula nasional.

Kendati demikian, mengingat selama ini
produksi tebu di dalam negeri masih relatif
rendah, sedangkan kebutuhan gula nasional
cukup besar dan cenderung terus meningkat
dari tahun ke tahun sejalan dengan terus
bertambahnya jumlah penduduk, maka
kebutuhan bahan baku industri gula rafinasi
berupa gula mentah atau gula kasar (raw
sugar) untuk sementara waktu dipenuhi
dulu dari impor.
Impor gula kasar ini juga terpaksa
dilakukan karena di dalam negeri sendiri
selama ini memang tidak ada produsen gula
kasar. Sebab, keterbatasan produksi tebu di
dalam negeri telah memaksa PG yang ada di
tanah air memproses tebu secara langsung
menjadi gula kristal putih. Itupun seringkali
PG yang ada mengalami kekurangan bahan
baku tebu hingga mereka juga terpaksa
mengimpor gula kasar untuk memenuhi
kebutuhan proses produksi gula kristal putih
sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi
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idle capacity yang diakibatkan oleh
rendahnya pasokan tebu.
Seiring dengan terus meningkatnya
kebutuhan gula di dalam negeri, industri
gula rafinasi pun mengalami perkembangan
yang cukup menggembirakan dari tahun
ke tahun. Permintaan gula rafinasi di
tanah air selama ini terutama berasal dari
industri makanan dan minuman yang juga
mengalami pertumbuhan cukup signifikan
dalam beberapa tahun terakhir ini.
Industri pergulaan di tanah air memasuki
babak baru dengan masuknya industri gula
rafinasi dalam kancah pergulaan nasional
yang diawali dengan berdirinya PT Bermis
Madu Sejahtera (BMS) pada tahun 1996.
Dengan kapasitas produksi 150.000 ton per
tahun, PT BMS menjadi industri gula rafinasi
pertama di tanah air. Pada tahun 2003, PT
BMS diambil alih oleh PT Angels Products
yang kemudian di bawah manajemen
perusahaan baru tersebut kapasitas
produksinya ditingkatkan dari 150.000 ton
menjadi 350.000 ton per tahun dengan
tambahan investasi sebesar US$ 13 juta..
Selanjutnya pada tahun 2002 beroperasi
pabrik gula rafinasi PT Jawa Manis Rafinasi
dengan kapasitas awal 163.200 ton per
tahun yang kemudian ditingkatkan menjadi
330.000 ton per tahun melalui kegiatan
perluasan produksi yang memakan dana
investasi US$ 12 juta.
Dua pabrik gula rafinasi lainnya yang
beroperasi kemudian adalah pabrik gula
rafinasi milik PT Sentra Usahatama Jaya
yang mulai beroperasi pada tahun 2004
dengan kapasitas 540.000 ton dan pabrik
gula rafinasi milik PT Permata Dunia Sukses
Utama yang mulai beroperasi pada tahun
2005 dengan kapasitas 390.000 ton per
tahun. Masing-masing pabrik gula rafinasi
tersebut menghabiskan dana investasi US$
50 juta.
Dengan demikian, sampai dengan
awal tahun 2007 terdapat empat pabrik
gula rafinasi berbahan baku raw sugar
yang sudah beroperasi penuh dengan total
kapasitas produksi terpasang 1,98 juta ton
dan mampu mempekerjakan karyawan/
pegawai sebanyak 2.633 orang. Total nilai
investasi yang telah ditanamkan di empat
perusahaan gula rafinasi itu mencapai sekitar
US$ 215 juta.
Keempat perusahaan industri gula
rafinasi itu kini tergabung dalam Asosiasi

Sampai dengan awal tahun 2007 terdapat empat pabrik gula rafinasi berbahan baku raw sugar yang sudah beroperasi penuh dengan total
kapasitas produksi terpasang 1,98 juta ton

Gula Rafinasi Indonesia (AGRI). Di luar empat
perusahaan gula rafinasi yang tergabung
dalam AGRI itu masih ada satu perusahaan
industri gula rafinasi lainnya yang sampai kini
belum tergabung dalam AGRI, namun sudah
mulai beroperasi, yaitu PT Dharmapala Usaha
Sukses di Cilacap, Jawa Tengah. Perusahaan
yang terakhir ini memiliki kapasitas produksi
250.000 ton per tahun, namun tingkat
utilisasi produksinya sampai kini baru sekitar
50.000 ton per tahun.
Ketua AGRI, Melvin Korompis
mengatakan jika kapasitas produksi
perusahaan industri gula rafinasi anggota
AGRI dijumlahkan dengan kapasitas
produksi pabrik gula rafinasi milik PT
Dharmapala Usaha Sukses, maka total
kapasitas produksi gula rafinasi yang
dimiliki Indonesia saat ini adalah 2,23 juta
ton.
Pada tahun 2006 keempat perusahaan
industri gula rafinasi itu secara keseluruhan
memproduksi gula rafinasi sebanyak 1,1 juta
ton dengan perincian, PT Angels Products
326.000 ton, PT Jawa Manis Rafinasi 222.000
ton, PT Sentra Usahatama Jaya 292.000 ton
dan PT Permata Dunia Sukses Utama 260.000
ton. Dengan total produksi sebesar itu maka
pada tahun 2006 industri gula rafinasi telah
beroperasi dengan tingkat utilisasi sekitar
56% dari kapasitas terpasang atau sekitar
48% dari total produksi gula putih nasional
tahun 2006 yang mencapai 2,3 juta ton.
Menurut Melvin, pada tahun 2007
kalangan industri gula rafinasi yang
tergabung dalam AGRI mentargetkan untuk
meningkatkan produksi gula rafinasi menjadi
1,35 juta ton. Peningkatan produksi gula

rafinasi masih sangat dimungkinkan karena
kapasitas produksi terpasang industri gula
rafinasi cukup besar, yaitu sampai 1,98 juta
ton per tahun. Kenaikan produksi dengan
mudah dapat dilakukan dengan menaikkan
tingkat utilisasi pabrik yang ada.
Untuk memproduksi gula rafinasi
sebesar 1,1 juta ton pada tahun 2006,
kalangan industri gula rafinasi anggota
AGRI harus mendatangkan gula kasar
impor sebanyak 1,24 juta ton. Gula kasar
umumnya diimpor dari Brazil, Australia,
Afrika Selatan, Mozambik, Guatemala dan
Thailand. Sedangkan untuk memproduksi
gula rafinasi sebanyak 1,35 juta ton pada
tahun 2007, kalangan industri gula rafinasi
memperkirakan diperlukan gula kasar impor
sebanyak 1,52 juta ton.
Menurut Melvin, melihat kebutuhan gula
kasar bagi industri gula rafinasi nasional yang
cukup besar , maka di dalam negeri sendiri
terdapat peluang investasi yang sangat
terbuka luas bagi kegiatan perkebunan
tebu. Sebab perkebunan tebu tersebut
sebetulnya telah memiliki pasar yang sudah
pasti (captive market), yaitu kalangan pabrik
gula rafinasi dengan kapasitas 2,23 juta ton
per tahun.
“Kalau kegiatan investasi di sektor
perkebunan tebu ini berkembang di dalam
negeri, maka industri gula di dalam negeri
akan mampu memenuhi seluruh kebutuhan
gula nasional. Perkebunan-perkebunan
tebu tidak perlu memproduksi gula putih,
tetapi cukup memproduksi gula kasar yang
selanjutnya diolah di pabrik gula rafinasi
menjadi gula rafinasi,” demikian Melvin. mi
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Restrukturisasi PG
Terkendala Masalah Dana

Pabrik Gula

K

egiatan revitalisasi 52 pabrik
gula (PG) tua yang seharusnya
sudah berjalan sejak tahun 2004
bersamaan dengan diterapkannya
kebijakan Ketentuan Impor Gula melalui
Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan (Menperindag) Nomor 527/
MPP/Kep/9/2004, ternyata tidak berjalan
sebagaimana yang telah direncanakan
pemerintah.

rendahnya angka rendemen pengolahan
tebu yang sampai kini masih belum
bergeming dari angka 7%. Padahal di negara
lain, seperti di Thailand, Brazil dll. angka
rendemen pengolahan tebu itu sudah di atas
12%. Kondisi tersebut telah mengakibatkan
kegiatan produksi gula di Indonesia menjadi
kurang efisien sehingga harga gula produksi
Indonesia kurang bisa bersaing dengan
produk gula dari negara lain.

Konsekuensinya, tingkat efisiensi
pengolahan tebu menjadi gula kristal putih
di sebagian besar PG di tanah air sampai kini
masih relatif rendah. Walaupun perbaikan
kualitas bahan baku tebu di tingkat on
farm sudah dilakukan melalui kegiatan
pembongkaran dan penggantian ratun
tebu dengan klon tebu yang lebih unggul
dan melalui perbaikan teknis budidaya tebu,
namun karena mesin-mesin PG umumnya
sudah sangat tua (sebagian besar merupakan
peninggalan penjajahan Belanda) tetap
saja tidak mampu meningkatkan efisiensi
produksi gula.

Karena tidak berjalannya program
revitalisasi pabrik pemerintah c.q.
Departemen Pertanian sudah dua kali
menunda target pencapaian swasembada
gula. Pada awalnya swasembada gula itu
ditargetkan akan dicapai pada tahun 2007,
namun kemudian ditunda menjadi tahun
2008 dan terakhir ditunda lagi menjadi tahun

Masih rendahnya tingkat efisiensi
produksi gula dapat dilihat dari masih
30 Media Industri

Menperin:
Departemen Perindustrian bersama
Departemen Pertanian telah meminta
lembaga perbankan untuk membantu
program revitalisasi PG tersebut.

2009. Bahkan, belakangan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono menyatakan target
pencapaian swasembada gula tahun 2010
bersama dengan tiga komoditi pertanian
lainnya, yaitu beras, jagung dan daging sapi.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris di selasela rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI
tanggal 6 Pebruari 2007 lalu mengatakan
kegiatan revitalisasi PG sampai saat ini masih
belum berjalan karena terhambat ketersediaan
dana. Departemen Perindustrian bersama
Departemen Pertanian telah meminta lembaga
perbankan untuk membantu program
revitalisasi PG tersebut.
“Untuk program peningkatan produksi
gula di dalam negeri, kita membutuhkan
restrukturisasi baik di on farm maupun di
off farm-nya. Jadi, kedua-duanya harus
dilakukan secara bersamaan, baik di pabrik
maupun di kebun. Sebab, kalau kegiatan
restrukturisasi ini hanya dilakukan di salah
satu sisi saja, maka program peningkatan
produksi gula ini akan berjalan timpang
yang ujung-ujungnya target peningkatan
produksi tidak akan tercapai dengan baik,”
kata Menperin.

Ekonomi & Bisnis
Melalui program restrukturisasi/
revitalisasi PG, kata Menperin, diharapkan
produksi gula kristal putih bisa meningkat
hingga mencapai 4 juta ton per tahun.
Rencananya, program restrukturisasi PG
pada tahap awal akan dilakukan pada empat
PG sebagai uji coba dan secara bertahap
ditingkatkan menjadi delapan PG

Sekitar 50% dari PG-PG tersebut juga
memiliki kapasitas produksi terpasang antara
1.000 ton sampai 3.000 ton per tahun, padahal
idealnya kapasitas produksi terpasang PG
yang optimal itu berkisar sekitar 5.000 ton
per tahun. Karena itu, diperlukan upaya
restrukturisasi PG, disamping juga perlu
diimbangi dengan upaya peningkatan
produktivitas lahan kebun tebunya sendiri.

Kendati demikian, Menperin mengakui
cakupan program restrukturisasi PG tersebut
sangat luas, terutama bagi bagi perkebunanperkebunan besar. Karena itu, dana yang
dibutuhkan juga sangat besar. Namun
demikian Menperin menyatakan perbankan
tidak perlu khawatir, karena PG yang
direstrukturisasi sebagian besar merupakan
perusahaan milik negara (BUMN).
“Memang diperlukan keberanian
pemerintah untuk meminta perbankan
agar mau membantu. Sebab, kegiatan
restrukturisasi ini merupakan bagian dari
kegiatan investasi. Perbankan sendiri harus
menunjukkan komitmennya terhadap
restrukturisasi PG apabila pemerintah
meminta perbankan memberikan kredit
dengan bunga yang kompetitif kepada PG,”
kata Menperin.

Perlu Dana Rp 3,46 Triliun
Sementara itu, Dirjen Industri Agro dan
Kimia, Departemen Perindustrian, Benny
Wahyudi mengatakan sejauh ini pemerintah
telah mengidentifikasi kebutuhan dana
untuk kegiatan restrukturisasi tahap awal
terhadap 52 PG sebesar Rp 3,46 triliun.

Benny mengatakan saat ini sebagian
besar perusahaan perkebunan tebu dan
pabrik gula terbebani utang Rekening
Dana Investasi (RDI). Utang itu membuat
perusahaan-perusahaan tidak layak
mendapatkan kucuran kredit dilihat dari
kaca mata perbankan, sebab kondisi DebtEquity Ratio (DER)-nya relatif tinggi sehingga
dinilai tidak bagus.
Perkebunan Tebu

Untuk keperluan dana kalangan pengelola
PG sendiri hanya bisa menyediakan
sebagian kecil dari dana tersebut. Karena itu,
sebagian besar lainnya diharapkan berasal
dari pinjaman perbankan atau sumber
pendanaan lainnya.
Menurut Benny, dari 52 PG itu
pemerintah telah melakukan evaluasi
sementara yang hasilnya 42,31% merupakan
pabrik gula dengan produktivitas hablur
hanya mencapai 5 sampai 6 ton per hektar,
padahal idealnya antara 7 sampai 9 ton per
hektar. Selain itu, 82,69% PG memiliki over
all recovery antara 76% sampai 85%, padahal
seharusnya lebih besar dari 85%.

Benny menilai pemerintah perlu turun
tangan mengatasi masalah kelangkaan
dana restrukturisasi PG. Menurut dia, ada
4 opsi yang bisa dilakukan pemerintah
dalam penyelesaian restrukturisasi PG yang
umumnya merupakan BUMN itu. Pertama,
pemerintah melakukan suntikan dana baru
berupa penyertaan modal pemerintah
(PMP) kepada PG yang tidak bankable,
namun prospek usahanya masih baik.
Kedua, pemerintah menghapuskan RDI
yang dulunya ditujukan bagi peningkatan
kinerja dengan modal suntikan pemerintah.
Ketiga, bagi PG yang bankable, setidaknya
pemerintah bisa memberikan jaminan risiko
pinjaman. Dan keempat, pemerintah bisa
memberikan jaminan risiko asuransi. mi

Salah satu mesin penggilangan di pabrik gula yang sudah sangat tua
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Industri Rokok

Tolak Penerapan Tarif Spesifik
rokok sebesar 7% terhitung mulai Maret
2007. Selain itu, pemerintah juga akan
menerapkan tarif spesifik terhadap industri
rokok mulai Juli 2007, masing-masing Rp
7 per batang rokok untuk industri rokok
Golongan I, Rp 5 per batang untuk industri
rokok Golongan II, dan Rp 3 per batang
untuk industri rokok Golongan III.
“Dalam dialog semua pihak dari
kalangan industri rokok, asosiasi petani
tembakau, federasi serikat pekerja rokok
dan tembakau, pemda Jawa Tengah dan
Jawa Timur serta Kadin Indonesia menolak
rencana pengenaan tarif spesifik rokok
tersebut. Bahkan Pemda Jateng dan Jatim
meminta penundaan penerapan kenaikan
HJE maupun tarif spesifik. Kedua pemda itu
juga mendesak kenaikan HJE hanya 5%,” kata
Menperin.
Khusus untuk tarif spesifik rokok,
kalangan industri rokok bersama serikat
pekerja dan asosiasi petani mengancam akan
mempersoalkan masalah tersebut dalam
pembahasan Rancangan Undang-undang
(RUU) Cukai Rokok apabila pemerintah
tetap memberlakukan pajak baru berupa
tarif spesifik.

Industri rokok dalam negeri yang sedang mengikuti pameran di Jakarta

K

alangan industri rokok di
dalam negeri menolak rencana
pemerintah untuk menaikkan HJE
dan memberlakukan tarif spesifik
rokok yang akan diberlakukan pemerintah
terhadap industri rokok terhitung mulai
bulan Maret dan Juli 2007. Sebab, penerapan
tarif spesifik rokok dinilai kalangan industri
merupakan beban baru yang sangat
memberatkan industri di tengah masih
banyaknya peredaran rokok ilegal.
Para pengusaha industri rokok menilai
rencana pemerintah untuk menaikkan HJE
dan menerapkan tarif spesifik rokok itu
kini menjadi persoalan baru yang sangat
memberatkan kalangan industri rokok di
dalam negeri. Sementara pemerintah sendiri
menilai rencana itu merupakan bagian dari
upaya untuk mencapai target penerimaan
cukai tahun 2007 sebesar Rp 42 triliun.
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Padahal saat ini masih banyak rokok ilegal
yang beradar di pasar domestik.
Hal itu terungkap dalam dialog
antara kalangan industri/pabrikan rokok,
pemerintah daerah yang membawahi sentra
produksi rokok, asosiasi petani tembakau,
Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau,
Makanan dan Minuman, Kadin Indonesia
dengan jajaran pemerintah pusat (Depkeu
dan Deperin) dan Komisi VI DPR yang
dipimpin Menteri Perindustrian Fahmi Idris
di Departemen Perindustrian belum lama
ini.
Usai dialog, Menperin Fahmi Idris
mengatakan dialog tersebut diselenggarakan
untuk membahas Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) No. 118 Tahun 2006 yang diterbitkan
pada bulan Desember 2006. PMK tersebut
pada intinya memuat rencana pemerintah
untuk menaikkan Harga Jual Eceren (HJE)

“Mengenai HJE, para peserta dialog
memiliki sudut pandang yang berbeda,
walaupun pada prinsipnya semua sepakat
agar penerapan kenaikan HJE seyogyanya
tidak diberlakukan secara mendadak.
Mereka menilai, seharusnya kebijakan cukai
dirancang dalam kerangka jangka panjang,
misalnya setiap lima tahun sekali. Sebab,
selama ini kebijakan HJE tersebut ditetapkan
secara kagetan, yaitu hampir setiap tahun
ada kebijakan baru,” kata Menperin.
Menurut Menperin, kalangan anggota
DPR dari Komisi VI juga menyampaikan
pendapatnya dalam dialog tersebut. Mereka
menyatakan paradigma cukai rokok harus
diubah. Penerapan cukai rokok seharusnya
dapat mendorong perkembangan industri
rokok di dalam negeri dan sekaligus dapat
mendorong penerimaan negara.
“Berbagai masukan yang berhasil
dihimpun dalam dialog nantinya akan
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dibawa ke dalam pembahasan internal
pemerintah. Dalam hal ini vocal point
pemerintah ada di Departemen Keuangan.
Nanti, Pak Anggito Abimanyu selaku Staf
Ahli Menkeu dan sekaligus sebagai Ketua
BAPEKI akan membawa masalah tersebut
dalam pembahasan internal di Depkeu,”
tutur Menperin.
Departemen Perindustrian, kata
Menperin, memiliki tugas dan fungsi untuk
membina industri, dalam hal ini industri
rokok. Menurut Menperin, industri rokok
sangat layak untuk dikembangkan di dalam
negeri karena industri itu mampu menjadi
lokomotif perekonomian di dalam negeri.
Industri rokok mampu menarik/menghela
sektor pertanian (tembakau dan cengkeh),
menarik industri kertas (kertas rokok dan
kertas untuk pengemasan/packing).
“Karena itu, Departemen Perindustrian
merasa reluctant (enggan—Red.) untuk
menandatangani Framework on Convention
of Tobacco Control (FCTC). Sebab, FCTC
sangat bertolak belakang dengan
kebijakan Departemen Perindustrian
yang ingin mendorong industri di dalam
negeri demi kemajuan ekonomi nasional.
Pemerintah telah menetapkan tiga pilar
pengembangan ekonomi, yaitu pro-job
(mendorong penciptaan lapangan kerja),
pro-poor (mengentaskan kemiskinan) dan
pro-business (mendorong berkembangnya
dunia usaha),” tutur Menperin.
Sementara itu, Ketua Gabungan
Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI)
Ismanu Soemiran mengatakan GAPPRI
yang memiliki anggota lebih dari 4.000 IKM
rokok tidak menolak rencana kenaikan HJE
advalorem (walaupun besarannya masih
dipermasalahkan karena dinilai terlalu
tinggi). Namun demikian, GAPPRI menolak
rencana penerapan tarif spesifik yang akan
dibebankan pemerintah kepada perusahaan
pelaku industri rokok.
“Pemberlakuan tarif spesifik ini
merupakan yang pertama kalinya dilakukan
pemerintah. Sebab selama ini pemerintah
hanya memberlakukan HJE dengan tarif
cukai tertentu yang dikenakan kepada
konsumen. Sedangkan, tarif spesifik
dikenakan kepada perusahaan produsen
rokok. Namun sayangnya kebijakan tersebut
hanya berlaku bagi perusahaan rokok yang
resmi, sehingga kalau jadi diterapkan hal
ini sama saja dengan memberi dukungan

kepada pabrik rokok ilegal,” kata Ismanu.
Pabrik ilegal, kata Ismanu, didefinisikan
sebagai pabrik rokok yang tidak menjalankan
kegiatan usahanya sebagaimana mestinya.
Mereka umumnya menggunakan cukai
rokok palsu atau melakukan praktek jual beli
pita (membeli pita cukai asli dari pemerintah
kemudian menjualnya, sedangkan rokok
produksi mereka sendiri menggunakan
cukai rokok palsu).
Menurut Ismanu, pada tahun 1980-an
total industri rokok di dalam negeri hanya
200-an pabrik. Pada tahun 1990 jumlah
pabrik rokok meningkat menjadi 400-an
unit. Pada tahun 2000 kembali meningkat
menjadi 800 unit dan tahun 2002 menjadi
1.800 unit. Kini jumlah industri rokok sudah
membengkak menjadi 4.212 unit yang
sebagian besar merupakan industri rokok
kecil menengah. Dari jumlah itu, hanya 6
pabrik yang merupakan pabrik rokok besar
dan menguasai 80% penjualan rokok di
Indonesia. Sementara itu, 16 pabrik rokok
merupakan pabrik rokok skala menengah
dan selebihya (lebih dari 4.100 pabrik rokok)
merupakan pabrik rokok kecil.
Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih
Indonesia (Gaprindo), Muhaimin Moeftie
mengatakan pihaknya akan melakukan
negosiasi dengan pemerintah mengenai
masalah tersebut. Karena, kebijakan
ditetapkan tanpa melibatkan produsen
selaku salah satu stakeholders industri
rokok.
Pada tahun 2005 pemerintah sudah
menaikkan harga jual eceran (HJE) sebesar
15% dan tahun 2006 dinaikan kembali
sebesar 10%. Pada tahun 2007 jika kenaikan
HJE sebesar 5% saja, target penerimaan
cukai Rp 42 triliun diperkirakan sudah dapat
dicapai pemerintah.
Sementara itu, Direktur Corporate Affairs
PT British American Tobacco Indonesia Lekir
Amir Daud mengatakan kebijakan kombinasi
kenaikan tarif rokok terlalu tinggi. Pertama,
HJE dinaikkan 7% lalu ditambah tarif spesifik
Rp 3 hingga Rp 7 per batang rokok.
“Ini jelas tinggi sekali. Seharusnya
pemerintah berdiskusi dengan stakeholders
sebelum menaikkan tarif. Tahun 2006 target
penerimaan cukai rokok Rp 38,5 triliun. Di
saat produksi hendak diturunkan, target
penerimaan cukai tahun 2007 malah
dinaikkan menjadi Rp 42,5 triliun,” kata Lekir.

Dia
memperkirakan
kebijakan
ini dilakukan bukan atas dasar upaya
menurunkan produksi rokok, tetapi lebih
karena kuatnya tekanan internasional.
Dugaan itu berangkat dari fakta bahwa
Indonesia belum meratifikasi konvensi
internasional tentang pengendalian dampak
tembakau (FCTC). Saat ini baru 140 negara
dari 160 negara yang menandatangani
konvensi tersebut.
Menurut Lekir, berdasarkan survey AC
Nielsen Januari-Agustus 2006, dibandingkan
periode yang sama tahun 2005, kenaikan 10%
HJE sudah menurunkan volume penjualan
rokok kretek rata-rata 9% dan rokok putih
turun 14%. Total penjualan rokok tahun 2005
tercatat sekitar 220 miliar batang.
Produksi Rokok Indonesia (dalam juta
batang)
No.

Tahun

Rokok
Kretek

Rokok
Putih

Jumlah

1.

2000

206.680

25.760

232.440

2.

2001

202.390

24.670

227.060

3.

2002

187.330

27.730

215.060

4.

2003

179.450

18.930

198.380

5.

2004

186.700

15.610

202.310

6.

2005

203.060

16.940

220.000

Sumber: Indocommercial, Oktober 2006

Penerimaan Cukai Rokok
No.

Tahun

Penerimaan Cukai
Rokok (Rp triliun)

1.

2000

12,46

2.

2001

17,60

3.

2002

22,88

4.

2003

25,93

5.

2004

28,64

6.

2005

32,65

Sumber: Indocommercial, Oktober 2006

Kenaikan itu seharusnya dibarengi
keseriusan
pemerintah
memerangi
peredaran rokok ilegal. Peredaran rokok
ilegal diperkirakan mencapai 5% dari
total volume penjualan rokok. Lekir
mengakui pemberantasan rokok ilegal
sangat dilematis. Di satu sisi penegakan
hukum harus dilaksanakan, namun di sisi
lain produksi rokok ilegal sulit dihentikan
karena menyangkut kelangsungan hidup
masyarakat. mi
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ITB-Sanyo

Berhasil Mengembangkan Produk
Penjernih Air Aquaoasis

‘Aquaoasis’, produk pompa air yang sekaligus berfungsi sebagai penjernih air hasil kerjasama Institute Teknologi Bandung (ITB) bekerjasama
dengan Sanyo Electric Co. Ltd.

I

nstitut Teknologi Bandung (ITB)
bekerjasama dengan Sanyo Electric Co.
Ltd., Jepang berhasil mengembangkan
produk pompa air baru yang sekaligus
berfungsi sebagai penjernih air. Produk
baru yang diberi nama ‘Aquaoasis’ tersebut
merupakan peralatan water treatment
dengan menggunakan teknologi ozonizer
yang selama ini belum pernah ada di
pasaran.
Dalam
sambutannya
Menperin
Fahmi Idris mengatakan air bersih yang
dihasilkan Aquaoasis walaupun belum
dapat langsung diminum, namun sangat
jernih, tidak mengandung bau, warna,
rasa maupun ion logam yang berlebihan.
Selain itu, penggunaan teknologi ozonizer
dalam Aquaoasis mampu membunuh
bakteri sehingga dihasilkan air sehat untuk
kehidupan.
Keberhasilan ITB dan Sanyo Electric
Co., Ltd Jepang dalam menciptakan
produk water treatment Aquaoasis telah
membuktikan bahwa SDM Indonesia telah
mampu menghasilkan teknologi bertaraf
internasional. Hal itu diharapkan mampu
meningkatkan kepercayaan internasional
terhadap kemampuan iptek dalam negeri.
Kerjasama ITB-Sanyo merupakan
salah satu kerjasama yang telah berhasil
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direalisasikan dalam rangka meningkatkan
daya saing industri elektronika di dalam
negeri. Kerjasama yang difasilitasi
Departemen Perindustrian itu dilakukan
antara industri elektronika dengan lembaga
riset seperti BPPT dan LIPI serta perguruan
tinggi seperti ITB, ITS, UI, Usakti dan Untar.
Menperin menyatakan keberhasilan
dalam menciptakan alat penjernih air
Aquaoasis merupakan langkah awal
terobosan dalam menghasikan produk
water treatment dengan menggunakan
ozon yang selama ini belum ada di
pasaran. Untuk selanjutnya, pada tahun
2009 diharapkan telah tersedia peralatan
yang dapat menghasilkan air yang siap
diminum dengan nilai kandungan CO2
yang memenuhi Protokol Kyoto dan sejalan
dengan Millenium Development Goals
(MDGs)-PBB.
Produk water treatment Aquaoasis
merupakan solusi yang sangat tepat untuk
mengatasi permasalahan air bersih yang
selama ini dihadapi berbagai wilayah di
Indonesia. Sebab, pemenuhan kebutuhan air
bersih sangat berkaitan dengan kesehatan
masyarakat terutama di permukimanpermukiman atau perumahan yang air
tanahnya kurang baik atau daerah-daerah
yang dilanda bencana alam atau banjir.

Dalam kesempatan tersebut Menperin
menghimbau PT Sanyo Indonesia agar dalam
kegiatan produksi Aquaoasis menggunakan
bahan baku dan komponen hasil produksi
dalam negeri sehingga produknya dapat
terjangkau berbagai lapisan masyarakat.
ITB dan Sanyo sendiri merencanakan
akan memulai produksi massal Aquaoasis
di Indonesia mulai April 2007 di fasilitas
produksi milik PT Sanyo Indonesia di
Cikarang, Bekasi, Jawa Barat dengan volume
produksi mencapai 20.000 unit per tahun.
Senior Vice President Director Sanyo Electric
Co. Ltd. Jepang, Akira Kan mengatakan
untuk kebutuhan produksi massal tersebut
Sanyo Electric Co. Ltd. akan menambah
investasinya di PT Sanyo Indonesia sebagai
perusahaan afiliasinya di Indonesia
sebesar US$ 3 juta. “Dengan tambahan
US$ 3 juta tersebut maka untuk kegiatan
pengembangan dan produksi Aquaoasis
ini kami telah mengeluarkan dana investasi
sebanyak US$ 4 juta karena kegiatan riset
Aquaoasis sendiri telah menghabiskan dana
US$ 1 juta,” kata Akira.
Aquaoasis merupakan produk spesial
karena produk tersebut merupakan produk
Sanyo pertama yang dikembangkan di luar
negeri, demikian tutur Akira. mi

Pompa air ‘Aquaoasis’

Insert

SMTI Negeri Banda Aceh

Bangkit dari Sisa-sisa Puing Akibat Gempa dan Tsunami
banyak yang hancur dan hanyut terbawa air,”
kata Husainy.
Proses
pembersihan
bangunan
sekolah dan pengumpulan aset-aset
sekolah dilakukan sendiri oleh pegawai
SMTI. Walaupun dalam keadaan sangat
darurat, mereka tetap bersemangat untuk
membangun kembali sekolah kebanggaan
masyarakat Banda Aceh itu.

Laboratorium Computer di Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Banda Aceh

W

alaupun lokasi bangunan
Sekolah Menengah Teknologi
Industri (SMTI) Negeri Banda
Aceh relatif jauh dari pantai,
yaitu sekitar 8 km dari bibir pantai, namun
bencana tsunami yang melanda wilayah
provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD)
menjelang akhir tahun 2004 itu telah
meluluhlantakkan hampir seluruh bangunan
sekolah.
Kendati
demikian,
kehancuran
bangunan fisik maupun terenggutnya
nyawa sejumlah pegawai akibat bencana
gempa bumi dan tsunami pada Minggu
pagi tanggal 26 Desember 2004 itu, tidak
membuat jajaran manajemen sekolah
di bawah binaan Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Industri, Departemen Perindustrian
itu kehilangan semangat untuk kembali
bangkit membangun sekolah yang menjadi
kebanggaan masyarakat Banda Aceh.
Dengan semangat tinggi dan kerja
keras para pegawai SMTI Negeri Banda
Aceh, aktivitas sekolah sudah kembali aktif
seminggu sejak kejadian bencana. Namun
mengingat bangunan sekolah hancur total
dan perlengkapan sekolah banyak yang
hilang dan rusak tersapu tsunami, untuk
sementara waktu jajaran manajemen SMTI
meminjam ruangan kelas SMPN 10 milik
Dinas Pendidikan Banda Aceh. Peminjaman
ruangan kelas SMPN 10 itu dilakukan selama

dua bulan sambil menunggu selesainya
proses pembersihan ruangan kelas dan
pengumpulan perlengkapan sekolah SMTI
yang masih bisa dipakai.
Kepala SMTI Negeri Banda Aceh,
Ir. Husainy, MPd., mengatakan selain
meluluhlantakkan banguan fisik sekolah dan
menyapu berbagai perlengkapan sekolah,
bencana gempa bumi dan tsunami telah
menghilangkan nyawa puluhan siswa dan
guru SMTI Banda Aceh. Dari jumlah siswa
sebanyak 208 orang, 73 siswa diantaranya
hilang tanpa diketahui keberadaannya
sampai saat ini. Bencana tersebut juga
merenggut nyawa tiga orang guru SMTI
bersama keluarganya. Husainy sendiri yang
rumahnya hanya berjarak 6 km dari bibir
pantai harus kehilangan satu orang putrinya
yang ketika itu masih duduk di kelas 1 SMA.
Sejak minggu pertama kejadian bencana
itu, langkah pertama yang dilakukan
Husainy dan jajaran manajemen SMTI Negeri
Banda Aceh adalah membentuk posko
penyelamatan aset-aset sekolah yang masih
tersisa. Berbagai aset sekolah yang masih
bisa dipakai itu dikumpulkan di posko.
“Kami sangat bersyukur karena sebagian
besar aset sekolah tidak hilang. Setelah kami
inventarisasi, hanya 250 kursi belajar bersama
meja dan kursi pegawai hilang terbawa arus
air tsunami. Selain itu, peralatan laboratorium

Hampir satu tahun lamanya, para
guru dan pegawai SMTI Negeri Banda
Aceh bahu-bahu membangun kembali
sekolah kebanggaan masyarakat Banda
Aceh itu dengan cara mengais-ngais
sisa reruntuhan sekolah yang masih bisa
dipergunakan. Sampai akhirnya pada tahun
2006 pemerintah pusat mengalokasi dana
pembangunan kembali sekolah tersebut.

Bangunan Baru
Dengan dana pembangunan dari
pemerintah pusat yang disalurkan melalui
anggaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Industri, Departemen Perindustrian itu, maka
proses pembangunan kembali SMTI Negeri
Banda Aceh dapat berjalan lancar dan sesuai
dengan harapan masyarakat Banda Aceh.
“Kami
mengucapkan
syukur
Alhamdulillah, karena mulai April 2006
pemerintah pusat melalui Departemen
Perindustrian telah mengucurkan anggaran
untuk membangun kembali SMTI Negeri
Banda Aceh. Lokasi pembangunan sekolah
masih di tempat yang sama dengan lokasi
sekolah yang lama. Kami sekarang memiliki
bangunan sekolah baru dengan jumlah
kelas yang lebih banyak. Kalau sebelum
terjadi bencana jumlah kelas ada enam
ruangan, sekarang ditambah menjadi
sembilan ruangan kelas. Bangunan sekolah
juga ditingkatkan dari dua lantai menjadi
tiga lantai,” kata Husainy.
Selain itu, tambah Husainy, pemerintah
pusat juga melengkapi sarana belajar
mengajar di sekolah dengan kursi dan meja
siswa yang seluruhnya berjumlah 250 pasang
lengkap dengan meja dan kursi untuk guru
dan pegawai sebanyak 40 pasang. Selain
mendapat bantuan dari pemerintah pusat,
Media Industri 35

Insert
sekolah menengah pertama di NAD selama
enam bulan. Dalam rangka kegiatan promosi
calon siswa juga difasilitasi untuk berkunjung
ke SMTI Negeri Banda Aceh secara gratis.

Kegiatan praktek sekolah

SMTI Negeri Banda Aceh juga banyak
mendapat bantuan dari berbagai sekolah
kedinasan yang berada di lingkungan
Departemen Perindustrian.
Seluruh proses pembangunan dan
pengadaan perlengkapan sekolah telah
selesai pada pertengahan Desember
2006 lalu namun secara resmi dinyatakan
selesai pada 25 Januari 2007. Dengan telah
selesainya pembangunan kembali sarana
dan prasarana belajar mengajar di SMTI
Negeri Banda Aceh, maka seluruh siswa SMTI
Negeri Banda Aceh yang kini berjumlah 182
orang dapat kembali melaksanakan kegiatan
belajar mengajar di sekolah tersebut seperti
sedia kala.
Total dana yang dalokasikan pemerintah
pusat untuk pembangunan kembali SMTI
Negeri Banda Aceh, kata Husainy, mencapai
Rp 10,68 miliar, sudah termasuk di dalamnya
anggaran rutin untuk pegawai. Sedangkan
untuk pengadaan peralatan (seperti
perlengkapan laboratorium dll.) dilaksanakan
secara bertahap setiap tahun.
Dengan
selesainya
proses
pembangunan kembali sarana dan
prasarana pendidikan di SMTI Negeri
Banda Aceh, pada tahun ajaran 2006/2007
SMTI Negeri Banda Aceh sudah kembali
melakukan penerimaan siswa baru. Pada
tahun ajaran tersebut, jumlah calon siswa
yang mendaftar sebanyak 139 orang,
sedangkan yang diterima hanya 76 orang,
namun dua orang mengundurkan diri
sehingga untuk angkatan 2006/2007
siswanya berjumlah 74 orang.
Untuk menjaring siswa baru, jajaran
manajemen SMTI Negeri Banda Aceh
melakukan promosi rutin ke berbagai
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sampai sekarang.

Menurut Husainy, melalui proses belajar
mengajar di SMTI Negeri Banda Aceh,
para siswa dipersiapkan untuk memasuki
dunia kerja. Umumnya para lulusan SMTI
Negeri Banda Aceh bekerja di perusahaanperusahaan swasta/BUMN khususnya di
bagian proses dan laboratorium.

Kini SMTI Negeri Banda Aceh telah
menerapkan pola pendidikan/pelatihan
berbasis kompetensi dan melakukan
pendidikan/pelatihan sesuai tuntutan
era globalisasi. Sekolah tersebut melatih
sumber daya manusia di bidang industri
yang berkualitas guna meningkatkan taraf
ekonomi masyarakat dan mendukung
suksesnya Otonomi Daerah di Provinsi NAD.

“Sebagian besar lulusan SMTI Negeri
Banda Aceh memang langsung masuk
ke dunia kerja. Sekitar 56% dari total
lulusan SMTI Negeri Banda Aceh bekerja
di perusahaan swasta, BUMN atau menjadi
pegawai negeri sipil (PNS), sekitar 23%
melanjutkan ke Perguruan Tinggi, sekitar
8,5%membukausahasendiri(berwiraswasta)
dan sisanya belum terdata,” kata Husainy.

Visi dari SMTI adalah menjadikan SMTI
Negeri Banda Aceh sebagai sekolah yang
unggul dan mandiri. Sedangkan misi yang
diemban adalah menyiapkan tenaga kerja
dan wirausaha industri tingkat teknisi
(operator) yang produktif, terampil, kreatif,
inovatif dan mandiri, memiliki disiplin,
beretos kerja tinggi serta penuh semangat
pengabdian.

Sejak tahun 2006, SMTI Negeri Banda
Aceh telah membuka dua jurusan, yaitu
jurusan Kimia Industri dan jurusan Analisis
Kimia. Pada tahun 2006 pula SMTI Negeri
Banda Aceh telah mendapatkan akreditasi
A dari Badan Sertifikasi Pendidikan Nasional.
Sekolah yang kini diperkuat 43 tenaga
pengajar (guru) dan 36 pegawai serta 24
orang pegawai fungsional itu mencanangkan
untuk mendapatkan sertifikat manajemen
mutu ISO 9000 : 2001 pada tahun 2007 ini.

Program pendidikan yang diterapkan
di SMTI Negeri Banda Aceh disusun dengan
menggabungkan Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK) dan Pelatihan Berbasis
Kompetensi (PBK) standard nasional. Dengan
perbandingan komposisi teori dengan
praktek 40% : 60% yang digabungkan
dengan substansi nasional dan muatan lokal.
Jenjang pendidikan yang harus ditempuh
setiap siswa SMTI Negeri Banda Aceh adalah
selama tiga tahun

Sekilas SMTI Negeri Banda Aceh

Fasilitas pendidikan dan fasilitas
pendukung yang dimiliki SMTI Negeri Banda
Aceh antara lain ruang kegiatan belajar
teori sembilan kelas, ruang perpustakaan,
perkantoran (pusat administrasi) yang
modern, ruang pertemuan (aula), bus
operasional, sarana ibadah (mushalla), sarana
olah raga, kantin dan area parkir. Sementara
itu, fasilitas laboratorium yang dimiliki antara
lain Lab. Kimia Analisis (KA), Lab. Teknologi
Kimia Industri (TKI), Lab. Operasi Teknik
Kimia (OTK), Lab. Komputer, Lab. Industri
Kecil Kimia (IKK), Lab. Proses Industri Kimia
(PIK), Lab. Mikrobiologi, Workshop Mekanik
(perbengkelan), Lab. Instrumen Makanan
Minuman (Agro Industri) dan Lab. Fisika.

SMTI Negeri Banda Aceh didirikan pada
tanggal 2 September 1965 atas prakarsa
Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah
Istimewa Aceh melalui Surat Keputusan
Nomor: 46/Pendd/1965.
Nama yang
diberikan Gubernur D.I. Aceh kepada sekolah
baru tersebut ketika itu adalah Sekolah
Teknik Industri Menengah Atas (STIMA).
Pendidiran
sekolah
kemudian
diperkuat dengan Surat Keputusan
Direktur Utama PNPR Nupikrayasa Nomor:
38/4.0.1/NY/1967 tanggal 16 Maret 1967.
Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh
Nomor 421.5/185/1986 tanggal 5 April
1986, pengelolaan sekolah dialihkan ke
Departemen Perindustrian, sesuai dengan
Surat Keputusan Menteri Perindustrian R.I.
Nomor: 235/M/SK/6/1985 tanggal 24 Juni
1985. Sejak saat itu nama sekolah berganti
dari Sekolah Teknik Industri Menengah
(STIMA) menjadi Sekolah Menengah

mi

Informasi:
SMTI Negeri Banda Aceh
Jl. Twk. Hasyim Banta Muda No. 6, Mulia,
Banda Aceh Kode Pos: 23123
Telp. : (0651) 7428664
Fax. : (0651) 24131.
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Mewujudkan BBLM sebagai

Pusat Desain dan Rekayasa
Produk Logam dan Mesin

Kegiatan di Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) atau yang di kalangan industri lebih dikenal dengan nama MIDC (Metal Industries Development Centre).

D

epartemen
Perindustrian
sebagai instansi pemerintah
yang bertugas membina dan
mengembangkan
industri
di dalam negeri memiliki sejumlah unit
pelaksana teknis (UPT) dalam bidang
penelitian dan pengembangan (riset)
kegiatan industri. Salah satu UPT yang
mengkhususkan diri dalam penelitian
dan pengembangan desain produk dan
rekayasa (engineering) industri logam dan
mesin adalah Balai Besar Logam dan Mesin
(BBLM) atau di kalangan industri juga dikenal
dengan nama MIDC, singkatan dari Metal
Industries Development Centre.
Lembaga penelitian dan pengembangan
di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri (BPPI), Departemen Perindustrian
tersebut berdiri pada tahun 1969
bertepatan dengan berdirinya Proyek Pusat
Pengembangan Industri Pengerjaan Logam.
Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 1979 Proyek

Pusat Pengembangan Industri Pengerjaan
Logam berubah status menjadi Balai Besar
Pengembangan Industri Logam dan Mesin
berdasarkan SK Menteri Perindustrian No.
45/M/SK/1979.

layanan jasa teknik berupa konsultasi dan
supervisi, pembuatan komponen/prototype
serta melakukan kegiatan peningkatan
kualitas SDM industri logam dan mesin.

Kepala BBLM, Kampiun Sitohang
mengatakan, sebagai lembaga litbang yang
didukung berbagai fasilitas peralatan dan
laboratorium yang memadai serta tenagatenaga profesional yang sudah terlatih, BBLM
memiliki kemampuan dan kompetensi
untuk melakukan kegiatan pengembangan
industri logam dan mesin. BBLM juga
memiliki kompetensi untuk melakukan
penelitian terapan yang meliputi litbang
material, litbang proses manufaktur, rancang
bangun dan perekayasaan, pengembangan
produk dan alat bantu produksi serta
melakukan proses reverse engineering.

Fasilitas peralatan yang dimiliki BBLM
antara lain meliputi fasilitas pengecoran,
fasilitas permesinan, fasilitas pengelasan
serta sejumlah fasilitas laboratorium. Fasilitas
pengecoran yang dimiliki antara lain simulasi
pengecoran HICASS Flow and Adstefan,
fasilitas pembuatan pola yang dilengkapi
dengan peralatan modern, double squeeze
molding system, jolts squeeze molding
system, tungku induksi frekuensi tinggi,
mesin pemanas Ladle, CNC machining centre
untuk pembuatan pola, rotary furnace, dapur
non ferrous jenis titling, dapur non ferrous
jenis belt out, laboratorium pasir, peralatan
investment casting dan lainnya.

Selain itu, tambah Sitohang BBLM juga
memiliki kompetensi untuk melakukan
pengujian dan kalibrasi, memberikan

Beberapa fasilitas permesinan yang
dimiliki BBLM diantaranya Pro/Engineer
dengan berbagai modul seperti 3-D solid
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part modeling, plastic advisor, mechanical
structure, mold and dies design, CNC
programming, CNC program verification,
CMM programming, vertical machining
centre 5-axis, CAD/CAM/CAE, digital process
re-engineering equipment, die sinking
electrical discharge machining, horizontal
milling machine, vertical milling machine,
surface grinding machine, profile grinding
machine, plastic injection molding machine,
eccentric press machine dll. Fasilitas
pengelasan yang dimiliki antara lain mesin
las SMAW, GMAW/MIG/MAG, mesin las
GTAW/TIG, SAW dan FCAW, flame cutting,
plasma cutting, spot welding, circomatic
welding, vercomatic welding, mesin press
hydraulic 100 ton, metal spray machine,
mesin flanging dan mesin shearing.
Sementara itu, fasilitas laboratorium
yang dimiliki meliputi laboratorium kalibrasi
(untuk besaran panjang, tekanan, suhu,
gaya, massa dan listrik), laboratorium
pengujian (untuk pengujian metalography,
kimia, pengujian kekuatan tarik, kekerasan,
kekuatan bengkok, uji lelah, uji ultrasonic, XRay, magnetic particle dan metrology).
Karena itu, sejak pertama kali berdiri, BBLM
telah melakukan berbagai kegiatan riset baik
di bidang desain produk maupun rekayasa
logam dan mesin. Untuk memperkuat kegiatan
riset itu BBLM juga menjalin kerjasama
dengan pemerintah pusat, pemerintah
daerah, institusi dan akademisi serta berbagai
industri. Semua kerjasama itu dilakukan untuk
mengembangkan BBLM sebagai lembaga
yang unggul dan terpercaya di bidang riset
desain produk logam dan rekayasa mesin.
Berbagai hasil riset BBLM kini telah
banyak dimanfaatkan oleh kalangan industri
pengerjaan logam dan mesin di tanah air.
Selain menghasilkan berbagai jenis desain
produk logam dan rekayasa mesin, BBLM
juga telah memberikan berbagai bantuan
jasa pelayanan teknik kepada industri logam
dan mesin di dalam negeri.
“Kami
memiliki
visi
untuk
mengembangkan BBLM sebagai lembaga
terkemuka di bidang desain produk
dan proses engineering yang mampu
memberikan solusi kepada industri logam
dan mesin di tanah air,” kata Sitohang.
Beberapa desain produk logam dan
rekayasa mesin yang telah dihasilkan BBLM
dan kini telah diterapkan di berbagai industri
di dalam negeri antara lain produk Bucket
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Dredger, komponen peralatan pabrik (seperti
crank case, crank shaft, pompa sentrifugal,
dan valves), komponen mesin bubut, milling
dan otomotif, pompa air dangkal maupun
dalam dll.

Aimek; supervisi teknis bidang fabrikasi di PT
Pupuk Kaltim, PT Puspetindo, PT Arun dan
PT Rekayasa Industri; supervisi teknis bidang
permesinan di PT Barata, PT Petrokimia
Gresik dan PT Barindo.

Produk Bucket Dredger merupakan alat
yang digunakan untuk kegiatan pengerukan
batuan mineral atau bahan galian lainnya
seperti bijih timah, batubara, dll. Dalam
proyek tersebut BBLM melakukan riset
desain alatnya, sedangkan untuk produksi
massalnya PT Timah bekerjasama dengan
PT Barata. Sampai saat ini telah berhasil
diproduksi sebanyak 50 buah Bucket
Dredger ukuran 7 san 9 cuft dan seluruhnya
sudah dipakai di PT Timah.

Berbagai kegiatan riset, konsultasi dan
supervisi tersebut baru sebagian kecil dari
kegiatan litbang yang dilakukan BBLM.
Masih banyak kegiatan riset, konsultasi
dan supervisi lainnya yang telah dilakukan
BBLM selama ini termasuk kegiatan riset
pengembangan prototype mesin diesel
berbahan bakar biodiesel dari minyak jarak
pagar.

Komponen peralatan pabrik hasil
desain BBLM seperti crank case, crank shaft,
pompa sentrifugal dan valves kini diproduksi
di Industri Peralatan Pabrik (IPP) PT Pupuk
Kaltim. Komponen mesin bubut, milling
dan otomotif yang dikembangkan BBLM
bersama BPPT dan PT IMPI kini diterapkan di
PT Aneka Karya, Ceper, Klaten, Jawa Tengah
dan PT Matahari SS di Tegal, Jawa Tengah.
Sementara itu, pompa air dalam/dangkal
kini diterapkan di Koperasi Batur Jaya.
Selain melakukan kegiatan desain dan
rekayasa produk logam dan mesin, BBLM
juga melayani jasa konsultasi dan supervisi.
Beberapa kegiatan jasa konsultasi dan
supervisi yang telah dilakukan BBLM antara
lain dalam proyek pembuatan komponen
cor alat pertanian di PT Agrindo, Surabaya
dan PT Karya Hidup Santosa, Yogyakarta.
Kegiatan supervisi yang dilakukan
antara lain supervisi penerapan teknologi
cor logam di sentra industri Ceper, Tegal,
Sukabumi untuk pembuatan komponen
mesin, supervisi teknologi proses pembuatan
mesin di sentra industri Bandung, Tegal,
Ceper dan Sukabumi, supervisi Pressure
Vessel di PT Puspetindo dan PT Boma Bisma
Indra, Surabaya serta supervisi pembuatan
Spherical Tank di PT CBI dan PT Wahana di
Pertamina Balongan.
Kegiatan konsultasi dan supervisi
lainnya yang telah dilakukan BBLM antara
lain konsultasi dan supervisi manajemen
mutu ISO-9000 di Sukabumi, Bandung,
Tegal, Ceper dan Riau; konsultasi dan
supervisi manajemen produksi di PT WIKA,
PT United Tractor, PT Karya Asli, PT Kogas, PT
Puspetindo; teknologi proses pengecoran
di PT Agrindo, PT Barata, PT Timah, PT TriEka

Menurut Sitohang, pada tahun
2007 BBLM telah merencanakan untuk
melakukan sejumlah kegiatan penelitian
dan pengembangan (litbang) terapan,
pendidikan dan pelatihan serta konsultasi
dan supervisi.
Di bidang litbang terapan, BBLM telah
merencanakan untuk melakukan beberapa
kegiatan riset dalam pembuatan dan uji
coba kincir angin terapan untuk pembangkit
listrik, pengembangan mesin pemisah
centrifuge biodiesel, pembuatan converter
mesin diesel dengan bahan bakar biodiesel,
pembuatan Dredge Bucket Kapal Keruk
kapasitas 14-22 cuft (program Insentif
Kementerian Ristek).
Dalam kegiatan diklat, BBLM
merencanakan untuk melakukan diklat
teknologi dies & mould untuk mendukung
industri komponen otomotif dan elektronika
( bekerjasama dengan Asosiasi Dies & Mould
Indonesia atau Indonesian Mould and Dies
Association/IMDIA), dan diklat teknologi
pengecoran untuk mendukung industri
komponen otomotif.
Sementara itu, kegiatan konsultasi dan
supervisi yang akan dilakukan sepanjang
tahun 2007 antara lain konsultasi dan
supervisi teknologi pengecoran logam di PT
Global, Medan serta konsultasi dan supervisi
cacat pengecoran dan penanggulangannya
di PT Megah Merak, Surabaya. mi
Informasi:
Balai Besar Logam dan Mesin (Metal
Industries Development Centre/MIDC),
Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung,
Telp. (022) 2504107
Fax.: (022) 2503978
Website: http://www.bblm.go.id.
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Tekstil Khusus
Hasil Rekayasa Balai Besar Tekstil Bandung

hari (untuk penggunaan tertentu), tetapi
justru karena kekhususannya itu, hanya
kalangan masyarakat tertentu saja yang
mengetahui dan mengenal produk tekstil
tersebut.

Hasil produk tekstil pengembangan Balai Besar Tekstil Bandung

S

udah beribu-ribu tahun lamanya
peradaban manusia mengenal
pakaian –kini dikenal juga dengan
istilah produk tekstil-- sebagai
bagian dari budaya masyarakat beradab.
Pengertian pakaian atau produk tekstil
dewasa ini, tidak hanya terbatas pada alat
atau bahan yang dipakai menutupi tubuh
manusia, tetapi lebih jauh lagi sebagai
alat, bahan atau perlengkapan yang dapat
mempercantik/memperindah penampilan.
Dengan pengertian tersebut, pakaian kini
lebih cenderung menjadi sarana mode
(fashion).
Jauh
sebelum
berkembangnya
peradaban manusia, masyarakat manusia
purba pun sebetulnya sudah menggunakan
pakaian. Namun pakaian yang dipakai
masyarakat manusia purba ketika itu
masih belum bisa digolongkan sebagai
produk tekstil, karena selain tidak ada
proses produksi tekstil (mulai dari proses
pembuatan benang, kain sampai menjadi
pakaian jadi) sebagaimana didefinisikan
dewasa ini, juga pakaian ketika itu hanya
dipergunakan untuk melindungi tubuh
manusia dari ganasnya cuaca/iklim. Jadi,
ketika itu belum ada pengertian pakaian

sebagai sarana untuk meningkatkan atau
memperbaiki penampilan seseorang.
Di era teknologi modern dewasa ini,
pakaian sebagai produk tekstil malah lebih
cenderung dipergunakan untuk tujuan
mode (fashion). Bahkan, dengan alasan
mode tersebut, banyak anggota masyarakat
yang menggunakan pakaian yang tidak lagi
memenuhi syarat perlindungan kesehatan
atau untuk melindungi tubuh dari dinginnya
cuaca atau pun sebaliknya dari panasnya
terik matahari.

Beberapa jenis produk tekstil khusus itu
antara lain adalah benang bedah (surgery
thread) dan geotextile (produk tekstil yang
digunakan khusus untuk penggunaan
tertentu yang terkait dengan bumi). Kedua
jenis produk tekstil itu dikembangkan dan
diproduksi secara khusus untuk penggunaan
tertentu. Benang bedah misalnya, digunakan
oleh kalangan dokter bedah untuk
menyatukan kembali luka menganga setelah
proses operasi atau pembedahan (surgery).
Sedangkan salah satu penggunaan kain
geotextile adalah untuk melapisi permukaan
tanah yang akan dijadikan sebagai badan
jalan sebelum bagian permukaan tanah
tersebut diaspal. Penggunaan lain produk
geotextile adalah untuk bahan penyaring
(filter) yang banyak digunakan di industri
pertambangan.
Selama ini kegiatan produksi kedua
jenis produk tekstil tersebut di dalam negeri
masih belum banyak dilakukan kalangan
industri tekstil nasional. Untuk memenuhi
kebutuhan produk tekstil biasanya harus
didatangkan dari luar negeri alias impor.

Sebagaimana ilustrasi di atas, selain untuk
melindungi tubuh dari perubahan cuaca dan
iklim, produk tekstil juga digunakan sebagai
sarana atau media untuk memperbaiki citra
dan penampilan seseorang. Namun di luar
dua fungsi utama produk tekstil tersebut,
masih ada kegunaan khusus lainnya dari
produk tekstil yang sering kali luput dari
perhatian masyarakat awam.

Namun kemampuan atau teknologi
untuk memproduksi kedua jenis produk
tekstil khusus itu sebetulnya sudah tersedia
di dalam negeri sendiri. Setidaknya, Balai
Besar Tekstil (BBT) Bandung, sebuah
lembaga penelitian di lingkungan Badan
Penelitian dan Pengembangan Industri
(BPPI), Departemen Perindustrian kini telah
berhasil mengembangkan teknik produksi
untuk kedua jenis produk tekstil khusus
tersebut.

Produk tekstil yang memiliki kegunaan
khusus biasanya disebut dengan istilah
Special Textile atau dalam bahasa
Indonesianya disebut dengan istilah Tekstil
Khusus. Produk Tekstil Khusus ini sangat
penting fungsinya dalam kehidupan sehari-

Kepala BBT Bandung, Okay Rukaesih
mengatakan sejak tahun 2005 lalu BBT
Bandung telah melakukan serangkaian
penelitian teknik produksi benang bedah
sekaligus meneliti alternatif sumber bahan
baku benang bedah yang tersedia di dalam
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sama dengan benang bedah yang saat ini
digunakan. Demikian juga, setelah dilakukan
pengujian sifat fisik dan kimia, benang yang
dihasilkan memenuhi persyaratan standard
SNI 16-3366-1994, ‘Benang Operasi Serap
Kolagen Sekali Pakai’ walaupun masih dalam
batas minimal.
Mengingat biaya produksi benang
chitosan dalam kegiatan penelitian relatif
murah, yaitu hanya Rp 4.086 per 1,5 meter,
maka kegiatan produksi massal benang
bedah dari limbah kulit udang memiliki
prospek keuntungan ekonomi yang sangat
potensial di masa datang.

Laboratorium Balai Besar Tekstil Bandung

negeri sendiri.
Untuk pembuatan benang bedah,
kata Okay, BBT Bandung telah berhasil
mengembangkan teknik produksi benang
bedah dengan menggunakan bahan baku
dari limbah kulit udang (kelompok hewan
crustacea). Benang bedah yang dihasilkan
telah diuji coba pada pembedahan (operasi)
hewan kucing dan berhasil dengan
baik. Namun demikian, Okay mengakui
benang bedah dari kulit udang itu belum
diuji cobakan pada proses pembedahan
manusia.
Menurut Okay, pada tahun 2007 BBT
Bandung akan melanjutkan penelitian
benang bedah ke jenis-jenis lainnya dan pada
tahun 2008 akan meneliti benang bedah
yang sesuai/cocok untuk penggunaan pada
proses pembedahan manusia.
Wiwin Winiati dan Saiful Islam adalah
dua peneliti dari BBT Bandung yang
selama ini menekuni kegiatan penelitian
pembuatan benang bedah dari limbah kulit
udang. Penelitian Wiwin dan Saiful dimulai
dengan melakukan isolasi chitin dari kulit
udang. Kegiatan isolasi itu menghasilkan
chitin dengan kadar 26%-29%. Selanjutnya
melalui proses deasetilasi, chitin dari kulit
udang itu diubah menjadi chitosan dengan
kadar 19%-20%.
Chitosan yang diperoleh selanjutnya
dilarutkan dengan menggunakan pelarut
tertentu. Kemudian dengan menggunakan
alat wet-spinning horizontal, Wiwin dan Saiful
membuat benang chitosan. Pembuatan
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benang chitosan sangat ditentukan oleh
konsentrasi chitosan, viskositas larutan
spinning, jenis koagulan dan kondisi proses
koagulasi.
Karena benang yang dihasilkan adalah
benang bedah, maka produk benang
tersebut harus memenuhi syarat sebagai
benang bedah sesuai SNI 16-3366-1994
(Benang Operasi Serap Kolagen Sekali Pakai).
Pengujian pun dilakukan untuk mengetahui
kesesuaian benang dengan persyaratan
yang meliputi pengujian sifat fisik dan kimia
serta analisa struktur dengan FTIR.
Percobaan pembuatan benang chitosan
yang dilakukan BBT Bandung saat ini baru
dapat menghasilkan benang bedah dengan
nomor 5-0 dan nomor 6-0. Hasil analisa FTIR
menunjukkan benang yang dihasilkan BBT
Bandung mempunyai struktur yang hampir

Sementara itu, di bidang geotextile,
kegiatan penelitian geotextile dimulai
pada tahun 1980-an dan diperkuat dengan
dijalinnya kerjasama antara BBT Bandung
dengan Asosiasi Geotekstil Indonesia (Ina
Geotex) pada tahun 1989 dalam bidang
pengujian geotextile dan pengembangan
geotextile di Indonesia. Kerjasama tersebut
berlangsung hingga tahun 1994.
Pada tahun 1991 BBT telah berhasil
mengembangkan alat uji geotextile
untuk pengujian flow rate, drop cone
dan poresize kemudian memvalidasinya
dengan uji banding dengan laboratorium
uji dalam negeri seperti DPMA Bandung dan
Universitas Gajah Mada Yogyakarta serta
laboratorium uji luar negeri seperti Shirley
Testing Services Inggris dan NPI Pte Ltd-SISIR
Singapura.
Dengan pengembangan alat uji
geotextile maka kegiatan pengujian
geotextile yang sebelumnya harus dilakukan
di luar negeri, kini dapat dilakukan di
dalam negeri, yaitu di BBT Bandung.
Dengan demikian, biaya pengujian pun
bisa dipangkas secara signifikan. Beberapa
instansi yang secara rutin melakukan
pengujian geotextile di BBT Bandung
antara lain Departemen Pekerjaan Umum,
Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral dan kalangan industri dll. mi
Informasi:
Balai Besar Tekstil, Bandung
Jl. Jenderal A. Yani No. 390 Bandung 40272,
Telp. (022) 7206214, 7271918
Fax.: (022) 7271288
e-mail: texirdti@bdg.centrin.net.id.

Artikel

Sektor Industri Menjadi Tulang
Punggung Ekonomi Nasional
Oleh Supriatna, Pemerhati Masalah Industri
disumbangkan dari nilai ekspor produk
industri.
Tabel Perkembangan Nilai Ekspor
Nasional

Industri TPT menjadi salah satu andalan ekspor non-migas

T

idak dapat dipungkiri, bahwa
sektor industri kini menjadi tulang
punggung perekonomian nasional.
Betapa tidak, semua indikator
ekonomi menunjukkan bahwa sektor industri
memang telah memberikan kontribusi yang
relatif besar dibandingkan sektor ekonomi
lainnya, khususnya dalam hal perolehan nilai
tambah di dalam negeri, perolehan devisa
ekspor maupun penyerapan tenaga kerja
dan kontribusinya terhadap perekonomian.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS), jumlah tenaga kerja (usia di atas
15 tahun) yang terlibat dalam industri
manufaktur pada tahun 2004 mencapai 11
juta orang lebih dan tahun 2005 meningkat
menjadi 11,6 juta lebih. Jumlah tersebut
berada pada urutan ketiga setelah usaha
pertanian, kehutanan dan perikanan yang
menyerap tenaga kerja paling besar, yaitu
pada tahun 2004 mempekerjakan sebanyak
40 juta orang lebih dan tahun 2005
mempekerjakan 41,8 juta orang lebih. Urutan
kedua terbesar yang mampu menyerap
jumlah tenaga kerja terbesar adalah sektor
perdagangan grosir, ritel, restoran dan hotel
yang pada tahun 2004 menyerap lebih dari
19 juta orang dan tahun 2005 menyerap 18,8
juta orang.
Namun jika dilihat dari kontribusinya
terhadap perekonomian nasional, sektor
industri pengolahan nonmigas memberikan
kontribusi sebesar 22,70% pada tahun

2005 dan 22,85% pada tahun 2006. Angka
tersebut memang relatif lebih rendah jika
dibandingkan dengan kontribusinya pada
tahun 2002 sebesar 24,9%, tahun 2003
sebesar 24,4% dan tahun 2004 sebesar 24,0%.
Namun jika dibandingkan dengan sektor
usaha lainnya, sektor industri pengolahan
nonmigas memiliki kontribusi yang relatif
lebih besar terhadap perekonomian. Sebagai
contoh, sektor pertanian, peternakan,
kehutanan dan perikanan pada tahun 2005
memberikan kontribusi sebesar 13,07% dan
tahun 2006 sebesar 12,90%. Sementara
itu, kontribusi sektor perdagangan, hotel
dan restoran terhadap perekonmian pada
tahun 2005 sebesar 15,45% dan tahun 2006
sebesar 14,87%.
Selain indikator penyerapan tenaga kerja
dan kontribusinya terhadap perekonomian,
indikator berupa kontribusi terhadap total
nilai ekspor merupakan salah satu indikator
yang sangat riil dan memiliki dampak
yang sangat vital dan strategis terhadap
perekonomian secara keseluruhan.
Dari total nilai ekspor nasional
tahun 2006 (migas dan nonmigas)
sebesar US$ 100,69 miliar, sektor industri
menyumbangkan 64,45% atau senilai US$
64,89 miliar. Kontribusi nilai ekspor produk
industri sebesar 64,45% itu tentu saja tidak
bisa dipandang sebelah mata. Bahkan
dapat dikatakan cukup dominan karena
lebih dari separuh total nilai ekspor nasional

No.

Tahun

Total Nilai Ekspor
(US$ juta)

Kenaikan
absolut (US$
juta)

1.

2000

62.124,02

13.458,57

2.

2001

56.320,90

-5.803,12

3.

2002

57.158,77

837,87

4.

2003

61.058,25

3.899,48

5.

2004

71.584,61

10.526,36

6.

2005

85.659,95

14.075,34

7.

2006

100.690,30

15.030,35

Sumber: BPS

Secara kasat mata, dilihat dari kombinasi
angka penyerapan jumlah tenaga kerja,
kontribusi terhadap nilai ekspor dan
kontribusinya terhadap perekonomian,
maka dapat disimpulkan bahwa sektor
industri pengolahan nonmigas mampu
memberikan proses nilai tambah terbesar
di dalam negeri dan menempatkan sektor
industri pengolahan nonmigas pada posisi
yang sangat penting dan strategis bagi
perekonomian nasional.
Berbagai fakta ekonomi di atas makin
memperkuat pendapat bahwa Indonesia
kini telah menjadi negara industri sekaligus
menepis anggapan bahwa Indonesia kini
tengah mengalami proses deindustrialisasi
seperti pernah diungkapkan sejumlah
pengamat.
Ekspor Makin Kuat
Ekspor produk industri dalam beberapa
tahun terakhir ini terus memperlihatkan
kinerja yang semakin membaik, terlihat dari
meningkatnya nilai ekspor produk industri
dalam beberapa tahun terakhir ini. Demikian
juga, kontribusi produk industri terhadap
total nilai ekspor nasional memperlihatkan
angka yang semakin besar dari tahun ke
tahun.
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Kinerja ekspor nasional selama tahun
2006 (Januari-Desember) tercatat sebagai
nilai ekspor tertinggi sepanjang sejarah
berdirinya Republik ini. Bahkan, ketika
pertumbuhan ekonomi nasional mencapai
angka tertinggi pada awal dekade tahun
1990-an, total nilai ekspor nasional belum
pernah menembus angka US$ 100 miliar.
Pada tahun 2006-lah untuk pertama kalinya
total nilai ekspor nasional melampaui angka
US$ 100 miliar.
Dalam pada itu jika dilihat dari angka
kenaikan absolutnya, total nilai ekspor
tahun 2006 juga merupakan kinerja ekspor
yang mengalami kenaikan absolut terbesar
selama ini. Dibandingkan total nilai ekspor
tahun 2005 yang mencapai US$ 85,66
miliar, total nilai ekspor selama tahun 2006
mengalami kenaikan sebesar US$ 15 miliar
lebih.
Lonjakan nilai ekspor selama tahun 2006
merupakan momentum yang sangat baik
untuk terus memperbaiki kinerja ekspor
nasional, khususnya kinerja ekspor produk
industri. Sebab, data ekspor menunjukkan
bahwa pada tahun 2006 nilai ekspor produk
industri mengalami kenaikan absolut
paling besar jika dibandingkan dengan
kenaikan ekspor absolut sektor ekonomi
lainnya baik ekspor sektor migas, maupun
sektor ekonomi lainnya sesama kelompok
nonmigas seperti sektor pertanian maupun
sektor pertambangan.
Dari total nilai ekspor tahun 2006 sebesar
US$ 100,69 miliar itu, sektor nonmigas
menyumbangkan nilai ekspor sebesar
US$ 79,50 miliar atau dengan kontribusi
sebesar 78,96%. Nilai ekspor nonmigas
tahun 2006 itu mengalami kenaikan sekitar
19,7% dibandingkan dengan nilai ekspor
nonmigas tahun 2005 yang mencapai US$
66,43 miliar. Sementara itu, sektor migas
menyumbangkan nilai ekspor sebesar US$
21,19 miliar atau dengan kontribusi sebesar
21,04%. Nilai ekspor migas 2006 tersebut
mengalami kenaikan 10,2% dibandingkan
dengan nilai ekspor migas tahun 2005 yang
mencapai US$ 19,23 miliar.
Jika dirinci lebih jauh, pada tahun 2006,
ekspor produk industri menyumbangkan
nilai ekspor terbesar dibandingkan dengan
ekspor produk lainnya. Pada tahun 2006
nilai ekspor produk industri mencapai US$
64.891,2 juta atau naik dari US$ 55.593,6 juta
pada tahun 2005. Sementara itu, nilai ekspor
produk pertambangan naik dari US$ 7.954,6
juta pada tahun 2005 menjadi US$ 11.205,0
juta pada tahun 2006, serta ekspor produk
pertanian naik dari US$ 2.880,2 juta pada
tahun 2005 menjadi US$ 3.405,8 juta pada
tahun 2006.
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Tabel Ekspor Nonmigas 10 Golongan Barang HS 2 Digit
No.

Golongan Barang (HS)

Nilai Ekspor FOB
Jan-Des 2005 (Juta
US$)

Nilai Ekspor FOB
Jan-Des 2006
(Juta US$)

Peran thd Total
nonmigas 2006
%

1.

Mesin/Peralatan Listrik

7.328,4

7.301,5

9,18

2.

Bahan Bakar Mineral

4.485,6

6.470,1

8,14

3.

Lemak & Minyak Hewan/Nabati

4.950,6

6.006,9

7,56

4.

Karet & Barang dari Karet

3.580,5

5.539,7

6,97

5.

Bijih, Kerak & Abu Logam

3.499,5

4.905,7

6,17

6.

Mesin-mesin/Pesawat Mekanik

4.560,1

4.391,0

5,52

7.

Pakaian Jadi bukan Rajutan

3.073,7

3.382,1

4,25

8.

Kayu, Barang dari Kayu

3.111,3

3.328,9

4,19

9.

Tembaga

1.257,5

1.904,2

2,40

10.

Bahan Kimia Organik

1.530,6

1.825,2

2,30

11.

Total 10 Golongan Barang

37.377,8

45.055,3

56,67

12.

Lainnya

29.050,6

34.446,7

43,33

13.

Total Ekspor Nonmigas

66.428,4

79.502,0

100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dilihatdaripersentasepertumbuhan,nilai
ekspor produk primer pertambangan dan
pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan
persentase pertumbuhan yang paling besar.
Pada tahun 2006, produk pertambangan
mengalami pertumbuhan nilai ekspor
sebesar 40,86% dibandingkan tahun 2005,
sedangkan produk pertanian mengalami
pertumbuhan nilai ekspor sebesar 18,25%
pada tahun 2006 (dibandingkan tahun
2005). Sementara nilai ekspor produk industri
mengalami pertumbuhan sebesar 16,72%.

dengan mentargetkan kenaikan ekspor
sebesar 20% seperti disampaikan Wakil
Presiden HM Jusuf Kalla beberapa waktu
lalu. Untuk mencapai target kenaikan nilai
ekspor tersebut, produk industri seyogyanya
lebih diandalkan karena faktanya memang
telah memberikan kontribusi yang lebih
besar terhadap total nilai ekspor dan relatif
lebih tahan terhadap fluktuasi harga di pasar
dunia. mi

Namun kenaikan nilai ekspor produk
primer pertambangan dan pertanian pada
tahun 2006 lebih disebabkan oleh kenaikan
harga produk-produk tersebut di pasar dunia.
Sedangkan, kenaikan nilai ekspor produk
industri umumnya bukan disebabkan
oleh kenaikan harga produk industri yang
bersangkutan, melainkan lebih disebabkan
oleh peningkatan kinerja sektor industri di
dalam negeri. Sebab, harga produk industri
di pasar dunia umumnya relatif lebih stabil
ketimbang harga produk primer seperti
produk pertambangan dan produk pertanian
yang lebih rentan terhadap fluktuasi harga di
pasar internasional.
Mengingat harga produk industri
relatif lebih stabil terhadap fluktuasi harga
di pasar dunia, maka produk industri
lebih menjanjikan untuk dapat mengejar
target ekspor yang ditetapkan pemerintah.
Karena itu pula produk industri selayaknya
mendapatkan fokus perhatian yang lebih
besar dalam mendukung upaya pemerintah
mendorong ekspor nasional. Apalagi
pemerintah pada tahun 2007 begitu optimis

Industri Mesin dan Peralatan Listrik

Profil
Kahono Sumitro,

Jatuh Bangun Demi
Sebuah Usaha Batik

Hasil Karya Batik Kahono Sumitro

K

etekunan dan keuletan memang
sangat
diperlukan
dalam
membangun sebuah usaha. Lebihlebih bagi kalangan usaha kecil
dan menengah yang seringkali terganjal
oleh keterbatasan modal yang dimiliki.
Selain berbekal semangat, ketekunan dan
keuletan, penguasaan teknik produksi
mulai keterampilan mendesain produk,
kreativitas, inovasi dan penguasaan teknik
pemasaran jitu merupakan faktor-faktor
yang sangat menentukan keberhasilan
dalam membangun kegiatan usaha.
Walaupun terkendala oleh keterbatasan
modal kerja, namun dengan berbekal
ketekunan, keuletan serta keterampilan
dalam teknik produksi dan pemasaran,
Kahono Sumitro bersama istrinya Kasmini
Sanusi berhasil membangun usaha kerajinan
batik yang diberinya nama ‘Mitra Mulia Batik
& Craft’. Tentu saja upaya membangun usaha
dengan keterbatasan modal tersebut harus
dilalui Kahono dan istrinya dengan susah

harus jatuh bangun sebelum akhirnya bisa
mencapai keadaan yang relatif stabil.
Kegiatan wiraswasta itu mulai dirintis
Kahono dan istri pada tahun 1986. Kahono
memulai dengan membuka kegiatan usaha
kecil-kecilan di bidang pakaian jadi untuk
siswa-siswi Taman Kanak-Kanak (TK). Selama
10 tahun lebih Kahono malang melintang
dalam bisnis tersebut. Karena Kahono
merasa belum menemukan format bisnis
yang menurutnya cukup menjanjikan, dia
pun beralih ke bisnis garmen pada tahun
1996. Kegiatan usaha garmen itu digeluti
Kahono selama enam tahun lamanya.
Namun Kahono merasa kegiatan bisnis yang
digelutinya itu pun makin lama makin lesu.
Kahono Sumitro

payah. Bahkan, Kahono dan istrinya harus
terpaksa mengalami pahit getir ketatnya
persaingan di usaha kerajinan batik.
Beberapa kali Kahono dan istri terpaksa

Akhirnya, pada tahun 2002, Kahono
bersama istrinya memutuskan untuk
beralih usaha ke industri kerajinan berbasis
kain batik. Ternyata usaha barunya itu
mendapatkan sambutan yang cukup
antusias dari konsumen. Secara kebetulan
pada tahun 2002 itu pula Kahono
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Profil
bahan kain natural (polos) ada fasilitas tempo
pembayaran selama dua minggu.
Kahono mengatakan sejauh ini satusatunya kendala yang masih dihadapi dalam
menjalankan usahanya adalah keterbatasan
modal kerja yang dimiliki. Lebih-lebih setelah
terjadinya bencana gempa bumi, fasilitas
produksi maupun stok produk milik Kahono
banyak yang rusak. Kendati demikian,
Kahono merasa bersyukur karena dirinya
bisa segera membangun kembali fasilitas
produksi yang baru dalam waktu yang tidak
begitu lama.

Hasil Karya Batik Kahono Sumitro

mendapatkan tawaran untuk mengikuti
sebuah pameran barang kerajinan secara
gratis di Jakarta Hilton Convention Centre
(JHCC) dari PT Indo Farma, sebuah BUMN
industri farmasi. Melalui keikutsertaan di
pameran itulah Kahono mendapatkan buyer
(pembeli) untuk kontrak pembelian dalam
volume relatif besar dan rutin. Bahkan,
kontrak pembelian itu terus diperpanjang
sampai sekarang.
Semua kegiatan usaha itu dijalani
Kahono dengan tekun dan ulet bersama
istrinya, Kasmini. Kebetulan sang istri, Kasmini
memiliki
keterampilan dalam bidang
desain produk kerajinan berbasis kain batik.
Semua desain produk kerajinan batik itu
dirancang sendiri oleh Kasmini sedangkan
Kahono memfokuskan diri dalam kegiatan
pengadaan bahan baku dan pemasaran
produk barang jadinya ke berbagai daerah
di tanah air.
Untuk pengadaan bahan baku berupa
kain batik, Kahono membina kerjasama
dengan kalangan perajin kain batik di
wilayah Bantul (Yogyakarta), Pekalongan
(Jawa Tengah) dan Cirebon (Jawa Barat).
Secara rutin Kahono membeli kain batik
dari para perajin tersebut secara kulakan.
Kain-kain batik itu kemudian dirancang
oleh Kasmini menjadi berbagai produk
kerajinan berbasis kain batik berupa pakaian
jadi, sarung bantal kursi, taplak meja, bed
cover, tas, dll. Kombinasi antara kain natural
(polos) dengan kain batik dan kerajinan
44 Media Industri

bordir membuat berbagai produk kerajinan
produksi Mitra Mulia Batik & Craft sangat
menarik dan indah dipandang.
Melalui kerja keras yang tidak mengenal
lelah, Kahono kini memiliki sejumlah pembeli
tetap di berbagai daerah di tanah air,
termasuk diantaranya di Jakarta, Surabaya dan
Batam. Kahono terus berupaya memperluas
jaringan pemasarannya ke berbagai daerah
di tanah air. Namun keterbatasan modal kerja
telah membatasi ruang gerak pemasarannya
itu hingga terpaksa menahan keinginan untuk
melakukan ekspansi usahanya.

Kahono juga mengakui berbagai bantuan
yang diberikan Departemen Perindustrian
dan instansi pemerintah lainnya dalam
merehabilitasi dan merekonstruksi fasilitas
produksi kalangan perajin di Yogyakarta
dirasakan sangat membantu kalangan
pengusaha. Bahkan, langkah Departemen
Perindustrian yang memfasilitasi kegiatan
pameran hasil rehabilitasi dan rekonstruksi IKM
Yogyakarta dan Jawa Tengah di Plaza Pameran
Industri di Jakarta sangat membantu kalangan
perajin.
“Semua kebutuhan untuk penyelenggaraan pameran produk kami
ditanggung Departemen Perindustrian mulai
dari biaya pengiriman barang, penginapan,
sewa stand, sampai biaya konsumsi
makanan selama penyelenggaraan pameran
berlangsung ditanggung oleh Departemen
Perindustrian,” kata Kahono. mi

Dengan dibantu karyawan sebanyak 20
orang, sebagian besar (15 orang) perempuan
dan sisanya (5 orang) karyawan laki-laki,
Kahono mampu memproduksi sekitar 100
potong berbagai item barang kerajinan
batik setiap minggunya. Barang kerajinan
batik tersebut dijual ke berbagai toko dan
pembeli di kota. Selain itu, Kahono juga
memproduksi pesanan khusus dari pembeli
di Surabaya berupa 25 set barang kerajinan
batik per bulan yang setiap setnya terdiri dari
berbagai item seperti taplak meja, sarung
bantal kursi, seprei dll.
Sistem penjualan barang kerajinan
berbasis kain batik yang dilakukan Kahono
biasanya secara jual putus dengan tempo
pembayaran antara satu sampai satu
setengah bulan. Demikian juga, dengan
pembelian bahan baku berukuran kain batik
dilakukan secara beli putus dengan sistem
cash and carry. Kecuali untuk pembelian

Kahono Sumitro dalam sebuah pameran

Profil
Rudy Supriyadi

Produk Kerajinan Batik Kayunya
Banyak Diminati Pembeli Asing

Kerajinan Batik Kayu Karya Rudy Supriyadi

I

ndustri kerajinan batik kayu termasuk
industri kerajinan yang relatif baru di
tanah air. Jika dibandingkan dengan
sejarah industri kerajinan batik kain yang
sudah berlangsung selama ratusan tahun
lamanya, sejarah industri kerajinan batik
kayu masih terhitung sangat muda. Industri
kerajinan baru mulai muncul sekitar tahun
1985 dan berkembang hingga mencapai
masa booming pada tahun 1989 hingga
awal 1990-an.
Dilihat dari sisi teknik produksinya,
teknik pembuatan batik kayu tidak jauh
berbeda dengan teknik pembuatan batik
kain. Mulai dari proses pembuatan pola,
proses penggunaan malam (wax atau lilin)
dengan canting, hingga proses pewarnaan
dengan pencelupan dan peluluhan lilin,

semuanya sama dengan proses pembatikan
pada pembuatan batik kain.
Bedanya hanya , pada proses pembuatan
batik kayu dilengkapi dengan proses
pelapisan (coating) dengan menggunakan
bahan melamin non toksik. Proses ini
sama sekali tidak dilakukan dalam proses
pembuatan batik kain. Proses coating
dengan bahan melamin non toksik selain
dapat mempercantik penampilan produk
akhir kerajinan batik kayu, juga proses
coating dapat memperkuat proses fiksasi
warna pada kerajinan batik kayu serta dapat
mencegah lunturnya bahan pewarna dari
produk batik kayu.

Rudy Supriyadi

Apalagi untuk produk kerajinan batik
kayu yang juga berfungsi sebagai wadah
makanan atau minuman, seperti mangkuk,
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Profil

Beberapa negara yang sudah menjadi
langganan tetap ekspor produk
kerajinan batik kayu antara lain
Jepang, Inggris, Singapura, Malaysia.
Volume ekspor ke berbagai negara ratarata mencapai 700 sampai 800 pieces
per bulan.
piring, cangkir, sendok dll., adanya proses
coating dengan bahan melamin non toksik
itu sangat membantu mencegah lunturnya
bahan pewarna sehingga bahan pewarna
yang merupakan bahan kimia itu tidak
bercampur dengan bahan makanan atau
minuman yang ada di dalamnya.
Rudy Supriyadi, pemilik CV Rudy Natural,
sebuah perusahaan yang mengkhususkan
diri dalam memproduksi batik kayu,
mengatakan proses pembuatan batik kayu
sangat mirip dengan proses pembuatan
batik kain. Perbedaan utamanya terletak
pada jenis medianya. Pada batik kain
medianya kain, sedangkan pada batik kayu
medianya kayu.
Namun demikian, menurut Rudy tidak
semua jenis kayu dapat diproses menjadi
batik kayu. Hal itu sangat tergantung kepada
karakteristik sifat fisik dan kimia dari masingmasing jenis kayu yang dipergunakan.
Kendati demikian, sampai saat ini Rudy
dan para perajin batik kayu lainnya lebih
memilih untuk menggunakan kayu wedang,
pule, damar atau pinus untuk pembuatan
berbagai barang kerajinan batik kayu. Sebab,

Karya Rudy Supriyadi

jenis-jenis kayu tersebut relatif lebih mudah
proses pembatikannya, disamping tekstur
serat kayunya yang lebih baik, mudah
dibentuk dan lebih ringan bobotnya.
Rudy mulai menerjuni usaha industri
kerajinan batik kayu pada tahun 1985.
Pengalaman wirausaha Rudy yang
sebelumnya sempat terjun di bisnis kain
batik, lukisan batik, keramik, kulit dan
kayu telah membentuk Rudy menjadi
seorang wirausahawan yang tangguh
dan mengetahui persis seluk beluk dunia
wirausaha.
Pada awalnya Rudy hanya membuat
kerajinan batik kayu dengan mengambil
bentuk topeng kayu. Ketika itu bentuk
kerajinan topeng batik kayu sempat digemari
masyarakat konsumen hingga banyak
anggota masyarakat yang mengoleksi
kerajinan topeng batik kayu.
Sesuai
dengan
perkembangan
permintaan pasar, bentuk kerajinan batik
kayu pun terus berkembang dan kini sudah
lebih dari 100 jenis bentuk kerajinan batik
kayu yang dipasarkan. Beberapa jenis produk
kerajinan batik kayu yang kini beredar di pasar
antara lain berbagai jenis bejana/wadah
seperti mangkuk sayur, nampan, cermin,
tatakan gelas, patung pengantin jawa (loro
blonyo), frame foto, sendok, tempat lilin,
berbagai jenis box dan lemari kecil.
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Rudy sendiri telah menciptakan lebih
dari 100 jenis produk kerajinan batik kayu
dengan menggunakan berbagai motif
batik, baik motif batik tradisional, motif batik
modern (kontemporer) atau pun motif batik
dari mancanegara seperti motif kerajinan
batik dari Afrika.

Dengan dibantu 50 orang karyawan
(termasuk di dalamnya tim desainer dan
tim pembatik), Rudy mampu memproduksi
kerajinan batik kayu berbagai jenis bentuk
dengan rata-rata jumlah produksi lebih dari
1.000 pieces per bulan.
Dari produksi sebesar itu, sekitar 70%-nya
diekspor ke mancanegara dan hanya 30%
saja yang dipasarkan di dalam negeri. Sebab,
permintaan terhadap produk kerajinan batik
kayu ternyata jauh lebih banyak di pasar
ekspor. “Konsumen di pasar luar negeri
ternyata lebih menyukai produk kerajinan
batik kayu ketimbang konsumen di dalam
negeri,” kata Rudy.
Beberapa negara yang sudah menjadi
langganan tetap ekspor produk kerajinan
batik kayu antara lain Jepang, Inggris,
Singapura, Malaysia. Volume ekspor ke
berbagai negara rata-rata mencapai 700
sampai 800 pieces per bulan. Kegiatan
ekspor umumnya dilakukan melalui pihak
ketiga, yaitu melalui agen yang ditunjuk
buyer di Indonesia. Namun sekali-kali
Rudy juga melakukan ekspor langsung ke
Singapura, Malaysia dan Inggris. Nilai ekspor
produk kerajinan batik kayu Rudy Natural
rata-rata mencapai Rp 100 juta sampai Rp
200 juta per bulan.
Kendati demikian, Rudy mengakui
permintaan berbagai produk kerajinan
batik kayu dari dalam negeri juga tetap
ada, walaupun volume permintaannya
tidak sebesar permintaan dari pasar ekspor.
Barang kerajinan batik kayu produksi Rudy
biasanya dipasok ke berbagai kota besar
seperti Jakarta, Bandung, Bali dan Batam.
mi
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