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K
Sektor industri,
perdagangan
dan investasi
memainkan
peran yang cukup
dominan dalam
menciptakan
pertumbuhan
ekonomi di tanah
air.

eberhasilan ketiga
sektor ekonomi itu
dalam menopang
dan menggerakkan
pertumbuhan ekonomi nasional juga
tidak terlepas dari koordinasi dan
sinkronisasi berbagai kebijakan dan
program kegiatan yang dilakukan
oleh ketiga instansi pemerintah itu
selama ini yang sudah berjalan cukup
baik. Maka tidaklah berlebihan ketika
Wakil Presiden Boediono, menjuluki
ketiga Menteri yang menahkodai
ketiga sektor tersebut sebagai Three
Masketeersnya perekonomian nasional.
Di rubrik Laporan Utama, kami
membahas secara mendalam mengenai
peranan ‘The Three Masketeers’
Indonesia tersebut dalam menggerakan
roda perekonomian nasional. Selain
itu Laporan utama kali ini juga
akan mengangkat program hilirisasi
yang telah dijalankan Kemenperin,
khususnya hilirisasi berbasis industri
agro dan minerba. Sebagaimana
diketahui, program hilirisasi industri
berbasis agro, migas, dan bahan
tambang mineral ini ditujukan untuk
meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri, memperkuat struktur industri,
menyediakan lapangan kerja dan
memberikan peluang usaha di dalam
negeri. Terkait dengan pelaksanaan
program hilirisasi industri tersebut,
pemerintah menerapkan beberapa
insentif kebijakan fiskal berupa bea
keluar, tax holiday dan tax allowance.
Pada rubrik kebijakan, kami akan

membahas kebijakan pengembangan
IKM di dalam negeri yang kini
lebih menekankan kepada muatan
teknologi dan inovasi, seiring dengan
program akselerasi industrialisasi yang
dicanangkan pemerintah pada tahun
ini. Selain itu kebijakan pemerintah
untuk mendorong industri rotan dalam
negeri tidak hanya dilakukan dengan
pelarangan ekspor bahan baku rotan
saja, sektor pemasaran produk pun
ikut diperhatikan. Kebijakan SNI Ban
dan SNI kabel juga menjadi topik
bahasan dalam rubrik Kebijakan ini.
Pada rubrik Ekbis, Media
Industri akan mengangkat beberapa
industri diantaranya, produk Dua
Kelinci, penggunaan bersama
furniture rotan, Garam Juwana,
Pembangunan pabrik baru Honda
Prospect Motor, UPTLogam Juwana
dan penandatanganan Memorandum
of Understanding (MoU) antara
Kemenperin dengan Kemendikbud.
Kami juga akan mengangkat
sosok Ummu Asiyati, pengusaha
batik tulis khas Kudus yang memulai
usahanya sejak tahun 2008 yang
mengembangkan berbagai motif dan
corak Batik Kudus yang kini hampir
langka. Selain itu juga kisah perjalanan
Hadi Subroto, 76 tahun yang yang
memulai usahanya di usianya yang
terbilang sudah tidak muda lagi, yaitu
50 tahun melalui PT. Nandya Karya
Perkasa yang bergerak dalam industri
manufaktur komponen kendaraan roda
dua dan empat. Selamat Membaca.
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SURAT PEMBACA

Lanjutkan Kebijakan Bea Keluar

Neraca perdagangan Indonesia sejak April hingga Juni 2012
mengalami defisit. Perolehan ekspor Indonesia jauh lebih
rendah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan
untuk kegiatan impor.Sejumlah pihak menyebut faktor
pemicu terjadinya defisit neraca perdagangan itu adalah
kebijakan pemerintah menerapkan Bea Keluar (BK)
terhadap sejumlah komoditas yang menjadi andalan ekspor
Indonesia, seperti kakao dan CPO (minyak sawit mentah).
Penerapan BK boleh jadi berdampak negatif terhadap
perolehan ekspor, namun kebijakan itu juga mampu
memberikan dampak positif bagi masuknya investasi asing
, pengembangan industri nasional dan penyerapan tenaga
kerja yang cukup besar.
Karena itu, masyarakat pasti mendukung kebijakan
pemerintah untuk membatasi ekspor bahan mentah melalui
penerapan BK. Kepada Kementerian Perindustrian juga
diminta untuk terus mengupayakan penerapan BK terhadap
komoditas lainnya, misalnya komoditas mineral dan
pertambangan.
Heru Sujarwadi
Palu, Sulawesi Tengah
Jawab:
Terima kasih atas dukungannya. Kementerian Perindustrian
dan instansi pemerintah akan terus mendorong penerapan bea
keluar (BK) terhadap komodits yang selama ini diekspor dalam
bentuk mentah.
Berdasarkan perkembangan di lapangan, penerapan bea keluar
dinilai lebih efektif mendorong penghiliran industri pengolahan
komoditas dibandingkan dengan insentif lain, seperti
pengurangan pajak penghasilan atau tax allowance.
Penerapan BK tidak hanya diterapkan terhadap komoditas
pertanian dan perkebunan saja. Pemerintah juga menerapkan
kebijakan serupa terhadap komoditas mineral dan tambang
yang selama ini banyak diekspor dalam bentuk mentah.

Pemerataan Investasi di Kawasan Timur

Arus masuk investasi asing ke Indonesia terus terjadi di
tengah kondisi ekonomi global yang belum menandakan
kepulihan. Laporan Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) menunjukkan penanaman modal asing (PMA)
pada triwulan II dan semester I 2012, PMA tumbuh di atas
30 %. Meningkatnya investasi asing ke Indonesia memang
tak terlepas dari kondisi ekonomi dan politik Indonesia yang
cukup stabil dibandingkan negara-negara lainnya. Misalnya
saja soal pertumbuhan ekonomi. Walaupun kondisi ekonomi
global sedang dilanda krisis, pada triwulan II tahun 2012
Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar
6,4%. Dengan begitu, wajar jika asing begitu bernafsu
untuk berinvestasi di Indonesia.

Namun yang perlu diperhatikan pemerintah adalah
bagaimana investasi asing itu bisa tersebar merata di seluruh
wilayah Indonesia. Pasalnya, saat ini investor asing lebih
suka menanamkan investasinya di Pulau Jawa dan Sumatera
saja.Sementara untuk wilayah Indonesia Timur, minat
investasi asing masih minim. Mohon komentarnya.
Sunardi Lukita
Banjar Baru, Banjarmasin
Jawab:
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) saat ini terus
mendorong investasi di kawasan industri yang berada di luar
Pulau Jawa, terutama kawasan Indonesia Timur dengan
pemberian insentif yang menarik. Sejumlah insentif seperti tax
holiday dan tax allowance telah disiapkan bila investor mau
menerima tawaran pemerintah untuk berinvestasi di luar pulau
terpadat di Indonesia.
Kemenperin juga telah menempatkan kawasan di luar Jawa
sebagai lokasi bagi pengembangan sejumlah industri yang
menjadi prioritas pemerintah yang tercermin dalam Roadmap
Pengembangan Klaster Industri Prioritas.
Sementara itu Pemerintah terus berusaha menyelesaikan
pelbagai permasalahan yang selama ini dianggap menjadi
penghambat bagi masuknya investasi asing ke wilayah timur
Indonesia. Misalnya saja soal kepastian penyediaan lahan serta
tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, disamping
tentunya pengembangan infrastruktur.
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Three
Masketeers
Pengawal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
D

i tengah situasi
perekonomian global
yang tidak menentu
dewasa ini, perekonomian
Indonesia diyakini banyak pihak,
masih akan tetap tumbuh positif secara
signifikan. Setidaknya pemerintahan
Kabinet Indonesia Bersatu (KIB)
II, Bank Dunia dan Dana Moneter
International (IMF) memiliki
pandangan yang hampir sama tentang
prospek perekonomian nasional yang
diperkirakan akan tetap tumbuh positif
walaupun didera krisis ekonomi global.
Keyakinan akan prospek
pertumbuhan ekonomi tersebut tentu
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didasarkan pada kondisi riil struktur
perekonomian nasional yang selama
ini dinilai cukup kuat dan menjanjikan
pertumbuhan ekonomi yang lebih baik
di masa datang. Tanpa mengecilkan
peranan sektor finansial dan moneter
dalam perekonomian nasional, harus
kita akui bahwa sektor industri,
perdagangan dan investasi memainkan
peran yang cukup dominan dalam
menciptakan pertumbuhan ekonomi di
tanah air.
Ketiga sektor itu pulalah yang
oleh Wakil Presiden Boediono
dijuluki sebagai Three Masketeersnya
perekonomian nasional. Ungkapan

Wapres Boediono itu didasarkan
pada kenyataan bahwa sektor
industri, perdagangan dan investasi
selama ini telah berperan sebagai
motor penggerak pertumbuhan
ekonomi nasional sehingga dicapai
pertumbuhan ekonomi yang cukup
tinggi.
Dengan kata lain, Wapres
mengatakan bahwa sektor industri
yang dinakhodai oleh Kementerian
Perindustrian, sektor perdagangan
yang dinakhodai Kementerian
Perdagangan dan sektor investasi yang
dinakhodai oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM)

LAPORAN UTAMA

selama ini telah berhasil mengawal
pertumbuhan ekonomi nasional yang
cukup tinggi.
Keberhasilan ketiga sektor
ekonomi itu dalam menopang dan
menggerakkan pertumbuhan ekonomi
nasional juga tidak terlepas dari
koordinasi dan sinkronisasi berbagai
kebijakan dan program kegiatan
yang dilakukan oleh ketiga instansi
pemerintah itu selama ini yang sudah
berjalan cukup baik.
“Saya merasa bahagia ketika
musketeers di bidang ekonomi ini
memiliki sasaran yang jelas sekali.
Antara ketiganya nampaknya sudah
ada semacam sinkronisasi dan
komunikasi satu sama lain, seperti
yang pernah terjadi,” tutur Wapres
Boediono di sela-sela Sidang Kabinet
Terbatas bidang industri, perdagangan
dan investasi di Kementerian
Perindustrian, Jumat, 27 Juli 2012
yang dipimpin langsung oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
dan dihadiri Wapres Boediono serta
sejumlah menteri terkait termasuk
Menteri Perindustrian Mohamad
S. Hidayat, Menteri Perdagangan
Gita Wirjawan dan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) M. Chatib Basri.
Lebih jauh Wapres Boediono
menyatakan untuk bidang
industri, policy yang diambil sudah
bagus, kendati demikian Wapres
mengingatkan di dalam pembangunan
industri salah satu kunci yang harus
diperhatikan adalah konsistensi
penerapan kebijakan dan waktu yang
cukup bagi industri untuk merespon
kebijakan tersebut.
Wapres menegaskan kebijakan
yang sudah baik itu seharusnya
dapat diterapkan dan dipertahankan
dalam kurun waktu yang cukup
lama agar industri dapat betul-betul
meresponsnya dengan baik.“Misalnya,
kebijakan hilirisasi industri itu dapat
diamankan dalam kurun waktu
berapa lama sehingga bisa bertahan
tanpa terputus di tengah jalan.Kalau
Pak Menteri (Perindustrian) bisa
me-lock in agar bisa (terus) berlanjut
(itu bagus sekali), sehingga tetap

ada kesinambungan meskipun ada
perubahan pemerintahan.”
Kebijakan Industri Menghadapi
Asia Economic Community 2015
Dalam kesempatan itu Presiden
SBY antara lain menyoroti soal
kesiapan Indonesia menghadapi
ASEAN Economic Community tahun
2015. Presiden mengingatkan agar
seluruh jajaran pemerintah dan
masyarakat Indonesia agar tidak
lengah dan tetap harus siap.“Jangan
sampai terulang kasus ACFTA karena
pada tahun 2003 di Denpasar Bali
disepakati ACFTA, namun begitu
diberlakukan, belum siap benar,
sehingga perlu dilakukan negosiasi
lanjutan.Jadi, jangan sampai kita
sebagai ekonomi terbesar di ASEAN
ketika diberlakukan ASEAN EC
kita tidak siap. Lihat one by one,
apa implikasinya bagi industri,
perdagangan, dan investasi kita.”
Presiden juga menekankan
pentingnya kontribusi industri,
khususnya industri manufaktur
dalam penciptaan lapangan kerja (job
creation). Dalam kaitan ini, Presiden
meminta Kemenperin untuk aktif
melakukan berbagai terobosan dan
tidak hanya mengandalkan mekanisme
pasar. Kalau perlu, semua sub sektor
industri dirinci satu per satu sasaran/

target penciptaan lapangan kerjanya.
Menyangkut isu lingkungan dalam
industri dan perdagangan, Presiden
berpesan agar setiap kementerian
tidak bersikap konvensional, dan
sebaliknya harus mengapresiasi
beberapa duta besar yang mendatangi
negara-negara yang rewel terkait
beberapa isu di Indonesia. Presiden
mencontohkan Menteri Pertanian
dan Menteri Kehutanan kini semakin
aktif melakukan kampanye positif
tentang pertanian dan kehutanan di
luar negeri, dan semua itu ada dampak
positifnya.
Khusus menyangkut program
hilirisasi industri mineral, Presiden
menyatakan dukungan penuhnya
terhadap program tersebut. “Kita
ingin membangun industri mineral.
Demikian juga industri pupuk dan
petrokimia.Saya ingin industri-industri
tersebut betul-betul menjadi agenda
kita. Saya juga setuju dengan upaya
yang dilakukan untuk memastikan
bahwa pupuk, semen, bisa kita
tingkatkan.”
Di bidang industri baja, Presiden
menyatakan rasa syukurnya atas
berdirinya industri baja baru hasil
kerja sama antara PT Krakatau Steel
dan Posco dari Korea yang merupakan
tonggak baru bagi industri baja di
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dalam negeri. Presiden berpesan agar
kerjasama itu dilanjutkan dan dirawat,
serta tidak diganggu dengan isu-isu
kecil/sepele.
Terkait isu green industry, Presiden
menyatakan bahwa dunia sampai
kini masih dikontrol oleh negaranegara maju. “Walaupun kita tidak
salah tapi masih terbawa dengan
isu green economy. Karena itu, lebih
baik kita kerja sama dengan negaranegara maju. Korea misalnya, sudah
menawarkan kerja sama green economy,
green industry kepada kita. Kita jangan
terlalu lama menganalisis, jangan
semua dianggap ancaman, tetapi cari
peluang sebanyak-banyaknya.”
Menurut Presiden, untuk
mendorong pertumbuhan investasi,
terkadang dibutuhkan insentif
fiskal tertentu dengan tanpa
mengesampingkan kebijakan fiskal
yang sehat. Dalam hal ini Presiden
meminta Menko Perekonomian Hatta
Rajasa untuk mengatur kebijakan
insentif fiskal yang dibutuhkan melalui
perhitungan yang cermat dan tepat.
“Pastikan kebijakan insentif itu tepat
8
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dan benar.

Cabang industri lainnya yang
mendapatkan perhatian Presiden SBY
adalah industri perkapalan, Industri
Kecil Menengah (IKM) dan industri
teknologi informasi (TI). Menurut
Presiden, industri perkapalan sangat
penting untuk menunjang transportasi
laut. Demikian juga IKM sangat
didukung karena dapat menghidupkan
perekonomian di daerah.

Untuk rencana investasi
perusahaan TI asal Taiwan, Foxconn,
Presiden menilai ada 3 hal yang
dapat diperoleh Indonesia. Pertama,
investasi Foxconn akan meningkatkan
kemampuan produksi perangkat TI di
dalam negeri yang produknya dapat
diaplikasikan untuk kepentingan
nasional. Kedua, menciptakan lapangan
kerja (creating jobs), termasuk dapat
menyerap para tenaga ahli lokal.
Ketiga, industri tersebut dapat
menjadi basis ekspor ke negara lain.
“Saya sangat mendukung dan silakan
Kemenperin dan BKPM agar segera
membahasnya.

Berkaitan dengan ketentuan impor
limbah B3, Presiden mempersilakan
para menteri kabinet membahasnya
bersama-sama. Presiden kembali
mengingatkan agar masing-masing
kementerian tidak berjalan sendirisendiri karena hasilnya akan
merugikan. Masalah lingkungan
memang penting dan Indonesia
dikenal sebagai jagonya dalam menjaga
lingkungan. Namun demikian,
Presiden menyakan kalau ada toleransi
tertentu yang bisa ditolerir, maka hal
itu bisa dilakukan. Dalam hal ini,
Presiden menyatakan sepanjang tidak
menimbulkan kerusakan lingkungan,
maka kementerian terkait janganlah
membuat aturan yang saling mengunci.
Sektor Perdagangan
Di bidang perdagangan, Presiden
menyatakan pada kuartal pertama dan
kedua ekspor Indonesia mengalami
penurunan.Untuk mengatasi efek
negatif dari penurunan ekspor,
Presiden meminta jajarannya untuk
mengupayakan adanya offset dari
investasi. Walaupun Indonesia tidak
menganut paham export oriented

LAPORAN UTAMA

economy, dan masih memiliki potensi
pasar dalam negeri yang besar, namun
Presiden menyatakan tidak ingin
melihat peringkat perdagangan
Indonesia dengan ASEAN menduduki
urutan nomor 4-5.
“Kita harus dapat membuat
peringkatnya menjadi lebih rasional,
sebagai the biggest economy di Asia
Tenggara. Selama ini perdagangan
ekspor bahan baku dan mineral masih
dominan, itu harus kita ubah ke ekspor
barang yang lebih bernilai tambah,”
tutur Presiden.
Presiden meminta persiapan
menuju ASEAN Economic Community
tidak terlambat. Oleh karena itu,
Presiden meminta Kementerian
Perdagangan untuk melakukan
sosialisasi secara intensif kepada
masyarakat, khususnya pelaku usaha,
dan melakukan komunikasi dengan
para pelaku usaha di sektor riil.
Dalam hal negosiasi perdagangan
bebas (free trade agreement), Presiden
menyatakan kesepakatan yang
diinginkan Indonesia bukanlah hanya
sekedar perjanjian perdagangan bebas,
melainkan perjanjian kerjasama
ekonomi yang komprehensif dan
saling menguntungkan (comprehensive
economic partnership agreement) dan
perjanjiannya dibuat sebaik mungkin
agar tidak menjadi bom waktu.
Presiden juga mendukung upaya
penguatan perdagangan domestik
seraya mengingatkan agar perdagangan
domestik tidak hanya menguntungkan
kalangan pedagang saja, tetapi juga
dapat menguntungkan kalangan
produsen, seperti petani, nelayan,
perajin dan lain-lain. Demikian juga
untuk perdagangan bahan pokok di
dalam negeri, Presiden meminta agar
pasokan dan harganya dijaga dengan
baik.
Untuk menciptakan perdagangan
domestik yang kuat, Presiden menilai
perlunya diciptakan sistem logistik
nasional dan sistem distribusi nasional
yang handal. Dengan sistem logistik
dan distribusi nasional handal itu maka
diharapkan harga berbagai kebutuhan
masyarakat di daerah-daerah terpencil
seperti di Papua, NTT dan lain-lain

dapat menjadi lebih rasional.
Terkait dengan program
peningkatan kemampuan SDM
Kementerian Perdagangan dalam
menghadapi unfair trade, Presiden
menyatakan dukungannya. Selama
ini banyak produk ekspor Indonesia
yang sulit menembus negara tujuan
ekspor karena berbagai hambatan
perdagangan yang diterapkan negara
tersebut. Indonesia sendiri perlu
memiliki regulasi yang baik dan bagus
yang dapat melindungi konsumen
sekaligus melindungi industri di dalam
negeri.
Bidang Investasi
Dalam bidang investasi, Presiden
mendukung paparan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) M. Chatib Basri untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi
tidak hanya dari sisi permintaan
(demand side growth) seperti konsumsi
rumah tangga, investasi, belanja
pemerintah, netto ekspor-impor,
melainkan juga perlu didorong
pertumbuhan yang bersumber dari
sisi suplai seperti kebijakan fiskal dan
lain-lain.
“Dari demand side growth, kita
juga perlu menggeser supaya investasi
menjadi primadona. Demikian juga
ekspor perlu didorong. Dari perspektif
manapun juga, investasi adalah
pilar bagi ekonomi, sebagai agent of
growth.Selama ini pemerintah hanya
berkontribusi sebesar 15% dalam
kegiatan investasi. Oleh karena itu,
harus didorong agar swasta mau
menanamkan investasi baik lokal
maupun asing,” tutur Presiden.
Dalam kesempatan itu, Presiden
meminta jajaran kabinetnya untuk
lebih cerdas dalam membuat
kebijakan untuk mendorong
kegiatan investasi yang lebih banyak
menciptakan lapangan kerja. Presiden
juga meminta para pembantunya
untuk mempermudah pelaku usaha
dalam menjalankan bisnisnya serta
menyebarkan kegiatan investasi sesuai
dengan MP3EI.
“Kita mengurusi banyak hal,
hampir setiap hari presiden digugat
karena kasus-kasus di daerah

menyangkut investasi, perizinan
dan sebagainya. Oleh karena itu,
lakukanlah sosialisasi, edukasi,
fasilitasi, dsb. Jangan sampai investor
bingung, nanti mereka akan lari ke
negara lain,” tegas Presiden.
Untuk membangun infrastruktur
Presiden menyarankan untuk
dilakukan melalui kerja sama dengan
pengusaha dan investor dari negara
lain. “Ajak para investor luar untuk
melakukan investasi langsung
dalam membangun infrastruktur di
dalam negeri. Saya suka istilah joint
investment sebab, secara psikologis
mereka akan lebih nyaman.”
Peranan Industri
Sementara itu, Menperin
Mohamad S. Hidayat menyatakan
sektor industri memiliki peran yang
sangat penting dalam perekonomian
nasional. Pada tahun 2011 sektor
industri yang terdiri dari 24.232
unit industri sedang dan besar serta
3,8 juta unit industri kecil yang
melibatkan total tenaga kerja sebanyak
14,54 juta orang, telah memberikan
kontribusi sebesar 24,28% terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB).
Sektor ekonomi ini pada tahun yang
sama juga berhasil meraih devisa
ekspor sebesar US$ 122,18 miliar
atau sekitar 60% dari total ekspor
nasional. Bahkan pada tahun 2011,
sektor industri manufaktur berhasil
mencetak pertumbuhan sebesar 6,83%
yang --untuk pertama kalinya dalam
lima tahun terakhir-- lebih tinggi dari
pertumbuhan ekonomi nasional yang
sebesar 6,46%. Pertumbuhan industri
non-migas pada triwulan I 2012 telah
mencapai 6,13%, lebih tinggi dari
pertumbuhan industri pada triwulan I
2011 yang mencapai 5,90%.
Kinerja industri yang semakin baik
itu juga diimbangi dengan kinerja
Laporan Keuangan Kemenperin
yang juga makin baik. Jika sampai
tahun 2006 opini BPK terhadap
Laporan Keuangan Kemenperin masih
Disclaimer, maka pada tahun 2007
opininya sudah menjadi Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Pada tahun
2008 opini BPK meningkat menjadi
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
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walaupun masih dengan tambahan
paragraf penjelasan, namun mulai
tahun 2009 sampai tahun 2011 opini
BPK sudah meningkat menjadi WTP.

Menurut Menperin, terjadinya
krisis ekonomi global yang dipicu
krisis ekonomi Eropa dewasa ini telah
membawa dampak yang signifikan
terhadap industri manufaktur maupun
perekonomian nasional secara
keseluruhan. Namun demikian, situasi
tersebut tetap menciptakan tantangan
sekaligus peluang bagi sektor ekonomi
Indonesia. Tantangan yang dimaksud
adalah pelemahan pasar di Amerika
Utara dan Uni Eropa, ketergantungan
impor bahan baku dan penolong,
membanjirnya produk-produk impor,
persaingan produk lokal dengan
produk impor. Sedangkan peluangnya
adalah potensi perbaikan ekonomi
Amerika dan Jepang yang menurut
proyeksi Bank Dunia perekonomian
AS akan tumbuh 2,1% tahun 2012
dibanding 1,7% tahun 2011 sedangkan
ekonomi Jepang akan tumbuh 2,4%
tahun 2012 dibanding -0,7% tahun
lalu.
Pasar dalam negeri sendiri
menjanjikan peluang ekonomi yang
cukup besar dengan jumlah penduduk
sebanyak 238 juta orang dan jumlah
penduduk kelas menengah yang
mencapai 134 juta orang (56,3%).
Belum lagi potensi peningkatan
investasi di dalam negeri, baik yang
bersumber dari PMA maupun
PMDN. Peluang lainnya adalah
tumbuhnya sektor-sektor tersier
seperti pengangkutan dan komunikasi
10,32%; perdagangan, hotel dan
restoran 8,48% serta konstruksi dan
bangunan 7,25%. Belum lagi adanya
belanja pemerintah dan belanja modal
(capital expenditure/Capex) BUMN.

Sektor industri non-migas pada
tahun 2012 diproyeksikan tumbuh
sebesar 7,05%, sedangkan pada tahun
2013 diproyeksikan sebesar 8,02%.
Sementara itu, porsi ekspor produk
industri non-migas terhadap total
ekspor pada tahun 2012 diproyeksikan
mencapai 55,8% dan tahun 2013
sebesar 58,8%, sedangkan porsi
tenaga kerja industri tahun 2012
10
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diproyeksikan sebesar 13,6% dan
14,2% tahun 2013.
Menperin mengatakan untuk
mempercepat proses industrialisasi,
pengembangan industri nasional
tahun 2012-2014 difokuskan pada tiga
program utama, yaitu hilirisasi industri
berbasis agro, migas dan bahan
tambang mineral; peningkatan daya
saing industri existing; pengembangan
Industri Kecil dan Menengah (IKM).
Program hilirisasi industri berbasis
agro, migas, dan bahan tambang
mineral terutama ditujukan untuk
meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri, memperkuat struktur industri,
menyediakan lapangan kerja dan
memberikan peluang usaha di dalam
negeri.
Program hilirisasi industri sendiri
dilatarbelakangi oleh keprihatinan
atas ekspor bahan mentah secara
besar-besaran seperti minyak sawit
mentah (CPO dan CPKO), kakao,
karet alam dan barang tambang. Pada
tahun 2010 misalnya, ekspor CPO
mencapai 46,83% dari total produksi
sebesar 23,5 juta ton, ekspor biji kakao
mencapai 77,36% dari total produksi
biji kakao 559.000 ton, sedangkan
ekspor karet alam mencapai 81,88%
dari total produksi sebesar 2,8 juta ton.
Demikian juga ekspor barang tambang
mineral mengalami lonjakan besarbesaran dalam beberapa tahun terakhir.
Ekspor bauksit misalnya mengalami
lonjakan 500% dari hanya 8 juta ton
tahun 2008 menjadi 39 juta ton tahun
2011. Ekspor nikel melonjak 750%
dari 4 juta ton tahun 2008 menjadi 34
juta ton tahun 2011. Demikian juga
ekspor bijih besi melonjak 750% dan
ekspor bijih dan konsentrat tembaga
melonjak 800%.
Padahal kalau mineral-mineral itu
diolah di dalam negeri akan diperoleh
nilai tambah yang sangat besar.
Pengolahan bauksit yang harganya
hanya US$ 17 per ton menjadi
alumina yang harganya US$ 350 per
ton akan diperoleh nilai tambah 21
kali lipat, apalagi kalau diolah hingga
menjadi alumunium yang harganya
US$ 2.500 per ton akan diperoleh nilai
tambah 148 kali lipat. Demikian juga

pengolahan bijih nikel menjadi fero
nikel akan menghasilkan nilai tambah
103 kali lipat, bijih besi yang diolah
menjadi billet/slab akan menghasilkan
nilai tambah 12 kali lipat, dan bijih
tembaga yang diolah menjadi ingot
tembaga akan diperoleh nilai tambah
100 kali lipat.
Adapun kebijakan dan program
yang akan diterapkan terkait dengan
pelaksanaan program hilirisasi
industri diantaranya adalah penerapan
insentif kebijakan fiskal berupa bea
keluar, tax holiday dan tax allowance;
Domestic Market Obligation (DMO)
untuk mineral dan batubara; promosi
investasi; serta pengembangan
Kawasan Ekonomi Khusus(KEK) di
Sei Mangke, Dumai dan Maloy.
Penerapan program hilirisasi
industri sejauh ini, lanjut Menperin,
telah membuahkan sejumlah hasil,
antara lain terjadinya pergeseran
(shifting) ekspor produk hulu ke
produk hilir sawit dan kakao pada
tahun 2011 pasca penerapan bea keluar
yang progresif. Ekspor produk turunan
minyak kelapa sawit pada tahun 2011
mencapai 61,5%, naik dari 39,65%
tahun 2010, demikian juga ekspor
produk kakao olahan pada tahun 2011
mencapai 56,46% , naik dari hanya
18,96% tahun 2010.
Peningkatan ekspor produk
olahan agro tersebut juga diiriingi
dengan peningkatan utilisasi kapasitas
produksi sejumlah industri berbasis
agro. Utilisasi kapasitas produksi
minyak goreng telah meningkat
menjadi 75% dari sebelumnya hanya
45%. Kapasitas produksi pengolahan
biji kakao juga meningkat dari 151.000
ton pada tahun 2010 menjadi 268.000
ton tahun 2011 yang ditandai dengan
peresmian 14 pabrik pengolahan
kakao dan cokelat. Industri ban asal
Korea Selatan Hankook Tire serta
merta mendirikan pabrik bannya di
Jawa Barat dengan investasi US$ 1,1
miliar dan dengan kapasitas produksi
ban kendaraan roda empat sebesar 5,3
juta unit per tahun dan ban truk radial
sebesar 840.000 unit per tahun.
Program peningkatan daya saing
industri nasional dilakukan mengingat
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selama ini daya saing industri nasional
terhitung masih rendah jika dilihat
dari tiga indikator utama, yaitu masih
tingginya ketergantungan terhadap
pasokan bahan baku dan bahan
penolong impor; masih tertinggalnya
teknologi yang digunakan (80% usia
industri tekstil dan alas kaki di atas 25
tahun); dan relatif masih rendahnya
kualitas SDM industri.
Adapun kebijakan dan program
yang dilakukan adalah insentif fiskal
(BMDTP, tax holiday, tax allowance,
pembebasan PPN/PPnBM/Bea
Masuk), program low carbon emission
technology, restrukturisasi permesinan,
peningkatan kualitas SDM industri,
program P3DN, promosi investasi dan
produk industri.
Hasil yang sudah dicapai antara
lain
- Restrukturisasi terhadap 800
industri tekstil dan produk tekstil
(ITPT) dan alas kaki dengan nilai
bantuan sebesar Rp 850 miliar
untuk investasi sebesar Rp 8,5
triliun yang mampu menyerap
tenaga kerja 55.000 orang.
- Perluasan investasi enam industri
elektronika konsumsi dan alat
telekomunikasi dengan kapasitas
produksi 15 juta unit per tahun dan
nilai investasi Rp 2,57 triliun di
Jawa Barat.
- Peningkatan kemampuan industri
galangan kapal yang kini telah
mampu memproduksi kapal sampai
dengan 50.000 DWT.
- Penambahan investasi industri
perakitan dan komponen sebesar
US$ 4,5 miliar. Kapasitas perakitan
mobil naik menjadi 838.000
unit per tahun dan sepeda motor
menjadi 8,0 juta unit per tahun
dan mampu menyerap tenaga kerja
sebanyak 25.000 orang.
- Industri barang modal semakin
berkembang (Boiler 1000 ton
uap per jam, Turbin 15 MW dan
Trafo 550 kVA, Generator 3 MW;
alat berat, alsintan, alat kesehatan,
mesin perkakas CNC dll.)
- Industri penunjang migas sejauh
ini sudah mampu memproduksi

rig untuk offshore oil drilling, living
quarter, dan kapal pengangkut
migas.
Kemenperin juga terus
mengembangkan industri kecil dan
menengah (IKM) karena IKM telah
terbukti tahan terhadap krisis. Saat ini
terdapat tidak kurang dari 3,8 juta unit
usaha IKM yang menyerap 8,2 juta
orang tenaga kerja. IKM memegang
peranan sebagai penunjang dan
pemerataan pertumbuhan ekonomi
kerakyatan yang mandiri yang juga
sangat strategis untuk mendukung
ketersediaan pangan nasional.
Kebijakan dan program yang
dilaksanakan untuk pengembangan
IKM adalah penumbuhan wirausaha
industri berbasis teknologi dan
inovasi, penguatan kelembagaan IKM,
restrukturisasi mesin peralatan IKM,
keterkaitan dengan perusahaan besar,
program SDM IKM, promosi di
dalam dan luar negeri, Kredit Usaha
Rakyat, Pembinaan IKM di daerah
perbatasan dan tertinggal di Wilayah
Indonesia Timur.
Hingga saat ini Kemenperin telah
berhasil melatih 3.000 wirausaha
industri mandiri, membentuk 37
OVOP di 10 provinsi, membina
4.000 sentra IKM di 200 Kabupaten/
Kota, merestrukturisasi mesin 85
IKM, menapai ekspor IKM kreatif
senilai US$ 7 miliar, pendampingan
IKM oleh 350 shindanshi, 800 TPL,
200 PFPP dan 30 tenaga desain,
menghasilkan 7.000 merek, 20 desin
industri, dan 75 hak cipta untuk
IKM, tumbuhnya 400 perusahaan
software dengan nilai pasar Rp 9
triliun (20% pasar lokal), melatih IKM
Kapal Rakyat, Rumput Laut, Sagu di
delapan lokasi daerah tertinggal dan
perbatasan.
Beberapa faktor pemungkin
(enabling factor) yang diperlukan
dalam akselerasi industri adalah
perbaikan infrastruktur pendukung
produksi dan distribusi, ketersediaan
lahan kawasan industri terutama di
Pulau Jawa, jaminan pasokan bahan
baku dan sumber energi, penyelesaian
hambatan investasi (seperti divestasi
pada industri pengolahan mineral,

aturan terkait limbah B3, tata ruang
RTRW), optimalisasi insentif fiskal,
terbentuknya bank pembangunan
Indonesia dan Lembaga Pembiayaan
Khusus IKM dll.

Saat ini terdapat sejumlah
rencana proyek strategis yang
akan dikembangkan di Indonesia
diantaranya proyek investasi Foxconn
asal Taiwan yang akan memproduksi
komponen elektonika untuk
mendukung industri mobile phone,
handled computer, PDA, tablet, PC dan
komponen IT dengan nilai investasi
US$ 10 miliar dalam 5-10 tahun
dan akan menyerap 300.000 tenaga
kerja. Saat ini sudah ada MoU antara
Apindo dan China National Federation
on Industry (Taiwan). Pemerintah
Indonesia sendiri telah mengirim
tim pejabat setingkat eselon I dari
Kemenperin, Kemendag dan BKPM.

Faktor pendukung investasi yang
dibutuhkan Foxconn antara lain
lahan seluas 500 hektar, fasilitas tax
hoiliday maksimal, SDM dari semua
keahlian dan partner perusahaan
Indonesia. Kemenperin sendiri akan
mendukung rencana proyek tersebut
antara lain dengan mencarikan partner
perusahaan Indonesia.

Rencana proyek startegis lainnya
adalah proyek petrokimia Honam
dengan investasi US$ 5 miliar dengan
isu utama yang dihadapi saat ini
adalah pemenuhan kebutuhan lahan
seluas 65 hektar; proyek refinery di
Balongan dengan investasi US$ 10
miliar dengan isu utama insentif fiskal;
proyek petrokimia dan pupuk Tangguh
dengan investasi US$ 5 miliar dengan
isu utama alokasi gas 780 mmscfd;
proyek garam Cheetam di Nagekeo
dan Teluk Kupang (NTT) dengan
investasi Rp 1,5 triliun dengan isu
utama yang dihadapi masalah lahan
dan infrastruktur; proyek oleokimia
Unilever di Sei Mangke dengan
investasi Rp 1,2 triliun dengan isu
utama masalah lahan, energi, dan
infrastruktur. mi
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Pertumbuhan
Industri

Dikaitkan Urgensi Semangat Hilirisasi
dan Strategi Akselerasi Industri
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S

ejak mengalami kontraksi
cukup dalam saat krisis
ekonomi tahun 1998, sektor
industri pengolahan belum
mampu mencapai tingkat pertumbuhan
seperti sebelum terjadi krisis. Di awal
masa reformasi antara tahun 1999 dan
2000, dan 2002 – 2004 sektor industri
sempat bertumbuh lebih tinggi dari
pertumbuhan Produk Domestik Brutto
(PDB). Tetapi sejak tahun 2005, sektor
industri bertumbuh lebih rendah dari
pertumbuhan PDB. Sebelum terjadi
krisis, sektor industri bertumbuh dua
kali lebih tinggi dari pertumbuhan
PDB.
Selama periode 1991-1996, industri
pengolahan nonmigas bertumbuh rata-

rata 11,9% per tahun atau sekitar 5 poin
persentase lebih tinggi dari rata-rata
pertumbuhan PDB selama periode
yang sama. Industri pengolahan secara
keseluruhan (termasuk pengolahan
minyak dan gas) rata-rata bertumbuh
10,7% per tahun, yang juga lebih
tinggi dari pertumbuhan PDB. Setelah
krisis tahun 1997 – 1998, sektor
industri bertumbuh melambat. Selama
periode 2001 – 2010, sektor industri
pengolahan rata-rata bertumbuh
5,2% per tahun, kurang dari separuh
rata-rata pertumbuhan saat sebelum
krisis. Selama 2011 terjadi akselerasi
pertumbuhan sektor industri dari
kuartal ke kuartal, sehingga pada
kuartal ke-3 pertumbuhan industri
mencapai 6,98%, dan pertumbuhan
PDB mencapai 6,54%.
Secara kumulatif pertumbuhan
industri pada tiga kuartal tahun 2011
(6,49%) masih sedikit lebih rendah
dari pertumbuhan pertumbuhan PDB
(6,52%). Selain pertumbuhan yang
relatif rendah, sektor industri juga
dihadapkan pada tuntutan peningkatan
daya saing. Ekspor produk manufaktur
(SITC 5-8) bertumbuh lebih rendah
dari pertumbuhan ekspor produk
primer, dan kondisi ini berlangsung dari
tahun 2000 yang masih mencapai 76%
menjadi 50% tahun 2010. Porsi produk
manufaktur dalam ekspor nonmigas
masih makin kecil, karena struktur
ekspor masih didominasi oleh bahan
mentah. Baru tahun 2011 komposisi
ekspor produk manufaktur peranannya
meningkat menjadi 60% menjadi
USD122,19 miliar. Di lain sisi impor

produk manufaktur naik pesat, sehingga
tahun 2008 neraca perdagangan produk
manufaktur mengalami defisit.
Di lain sisi struktur industri
perlu diperkuat, karena terjadi
ketergantungan yang tinggi pada bahan
baku impor. 30% dari total bahan baku
industri besar dan sedang berasal dari
impor, dan tahun 2010 impor bahan
baku mendominasi 73% dari impor
nasional. Demikian juga keterkaitan
ke sektor hilir masih rendah, di mana
produksi bahan mentah sebagian besar
diekspor dalam bentuk barang setengah
jadi. Padahal ketergantungan pada
bahan baku impor adalah salah satu
indikasi kelemahan struktur industri
nasional. Sementara keterkaitan ke
sektor hilir (forward linkage) sektor
industri sangat pendek.
Pada beberapa jenis komoditi, baik
komoditi bahan mentah hasil tambang
ataupun hasil pertanian sebagian besar
bertujuan memenuhi permintaan
ekspor. Rantai nilai produksi karet alam,
misalnya hanya sampai karet remah
(crumb rubber). Pengolahan kelapa sawit
sebagian besar hanya sampai minyak
sawit mentah. Komposisi ekspor
minyak sawit semakin didominasi oleh
minyak sawit mentah. Bahkan pada
tahun 2000 sekitar 52% ekspor minyak
sawit berupa produk hasil pengolahan
seperti olein atau stearin. Tahun 2010
ekspor minyak sawit olahan akhirnya
turun mencapai 40%, sedangkan 60%
sisanya berupa minyak sawit mentah.
Hal yang sama juga terjadi pada karet,
di mana sebagian besar produksi karet
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diekspor, dan hanya sebagian kecil yang
digunakan sebagai bahan baku industri
di dalam negeri.
Pendalaman struktur industri
(industrial deepening) dan perluasan
rantai nilai produksi tidak dapat
sepenuhnya diserahkan kepada
mekanisme pasar. Berdasarkan
pengalaman di beberapa negara
menunjukkan intervensi pemerintah
yang bersifat selektif terbukti dapat
menjadi pendorong bagi pendalaman
industri.
Diperkirakan sekitar 69% nilai
tambah industri (73% dari nilai
tambah industri nonmigas) dihasilkan
di Pulau Jawa. Berdasar data BPS
tahun 2010, peran Pulau Jawa dalam
menciptakan nilai tambah industri
pengolahan lebih besar dari perannya
dalam Produk Domestik Brutto
(PDB). Hal ini menunjukkan kegiatan
industri terkonsentrasi di Pulau Jawa
dan perekonomian di Pulau Jawa lebih
terindustrialisasi dibandingkan wilayah
lain di Indonesia. Semua provinsi
di wilayah Jawa memiliki tingkat
industrialisasi tinggi (rata-rata di atas
25%). Sedangkan di 14 provinsi lainnya
(Aceh, Kalimantan Selatan, Bali,
Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah,
Sulawesi Tengah, Barat dan Tenggara,
Gorontalo, Maluku, Bengkulu, NTB,
NTT, dan Papua), peran industri di
bawah 10% dari PDB.
Sementara itu dari tahun 2005 ke
tahun 2010, jumlah pekerja di sektor
industri bertambah 1,64 juta orang atau
sekitar 12,2% dari total lapangan kerja
baru (13,4 juta orang). Peran sektor
industri dalam penciptaan lapangan
kerja baru lebih tinggi dari sektor
pertanian (4,5%) namun jauh lebih
rendah dari persentase lapangan kerja
baru di sektor perdagangan (29,6%) dan
jasa kemasyarakatan (39,9%). Walaupun
sektor industri berperan penting dalam
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menciptakan lapangan kerja baru,
namun peran sektor industri dalam
penyerapan tenaga kerja hampir tidak
berubah dalam lima tahun terakhir,
yaitu 12,5%. Pergeseran struktur
penyerapan tenaga kerja terjadi dari
sektor pertanian ke sektor jasa-jasa
terutama jasa kemasyarakatan.
Stagnasi peran sektor industri
dalam menyerap tenaga kerja berkaitan
dengan peran sektor industri tehadap
PDB. Karena itu diperlukan akselerasi
pertumbuhan agar sektor industri dapat
lebih berperan dalam menciptakan
lapangan kerja baru.
Tuntutan Melakukan Hilirisasi
Undang-Undang No. 4 tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara (Minerba) mewajibkan
penambang mengolah hasil tambang
sebelum diekspor. Kewajiban tersebut
bertujuan mengurangi ekspor bahan
mentah. Kewajiban tersebut berpotensi
memperluas penciptaan nilai tambah
dengan memperpanjang rantai nilai
(value chain) di dalam negeri, dan
secara tidak langsung mendorong
pertumbuhan sektor industri, sekaligus
meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Semangat memperpanjang rantai
nilai tidak hanya berlaku bagi bahan
mentah hasil tambang, tetapi juga
untuk produk hasil perkebunan seperti
karet, kelapa sawit, dan kakao. Indonesia
adalah produsen minyak sawit terbesar
dan produsen karet mentah kedua
terbesar di dunia. Belakangan, tuntutan
untuk memperluas rantai nilai dua
komoditas itu semakin meningkat.
Pemerintah juga sudah memberlakukan
larangan ekspor bijih kakao. Karena
itu semangat hilirisasi perlu disertai
upaya memperbaiki iklim investasi
sehingga lebih menarik minat investor
berinvestasi di sektor hilir.
Kewajiban mengolah bahan mentah
sebagaimana diamanatkan UU No.

4 tahun 2009 memerlukan aturan
pelaksanaan, di antaranya berkaitan
dengan seberapa jauh atau sampai
tahapan mana bahan mentah hasil
tambang wajib diolah di dalam negeri.
Regulasi mengenai tingkat pengolahan
yang diwajibkan selain mempengaruhi
besaran nilai tambah yang dapat
dihasilkan di dalam negeri, juga
berpengaruh pada kegiatan industri.
Seperti diketahui pengolahan hasil
tambang sampai pada batas tertentu
tetap dikategorikan sebagai kegiatan
pertambangan.
Contohnya kegiatan cleaning, sizing,
grading, pulverizing, dan compressing
batubara yang ditujukan untuk
peningkatan kualitas atau memudahkan
pengangkutan dan penyimpanan,
masih digolongkan sebagai kegiatan
pertambangan. Apabila kewajiban
mengolah hanya sampai pada tahap
pemurnian, maka nilai tambah (value
added) yang dihasilkan relatif kecil, dan
tidak berpengaruh pada pertumbuhan
sektor industri.
Persoalan Khusus di Sektor
Hilirisasi Industri
Pada industri berbasis hasil
tambang persoalan yang dihadapi
seperti pengolahan hasil tambang
menjadi produk industri umumnya
memerlukan teknologi tinggi dan
energi besar (padat energi). Selain
itu diperlukan skala besar agar dapat
berproduksi lebih efisien (economies of
big scale) akan lebih ekonomis apabila
dikelola secara terintegrasi. Dengan
dua karakteristik di atas, investasi di
sektor pengolahan hasil tambang perlu
biaya besar. Diperlukan juga pasokan
bahan baku dalam jangka panjang,
sementara penggunaan bahan baku
di dalam negeri harus berkompetisi
dengan peningkatan permintaan di
pasar ekspor. Masuknya pemain baru
akan sulit bersaing di pasar global yang
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sifatnya captive, seperti contohnya 55%
alumina digunakan oleh perusahaan
grup sendiri.
Pada sektor industri pengolah
hasil pertanian, kebutuhan domestik
produk turunannya relatif kecil
terhadap ketersediaan bahan baku.
Produksi CPO dan karet remah (crumb
rubber) jauh melebihi kebutuhan
bahan baku dalam negeri. Pengolahan
harus berorientasi ekspor. Sementara
itu pasar ekspor produk hilir lebih
kompetitif. Industri pengolahan di
luar negeri sudah lama berkembang
dan pasar produk turunan dikuasai
oleh perusahaan mapan, terintegrasi,
dan bersifat multinasional. Guna
melindungi sektor industrinya, negara
importir mengenakan tarif lebih tinggi
pada produk hasil industri. Margin laba
pengolahan umumnya lebih rendah dari
margin laba di sektor hulu.
Sedangkan di sektor industri
berbasis SDM dan pasar domestik,
kualitas SDM-nya perlu ditingkatkan
untuk memenuhi kebutuhan industri.
Di bidang permesinan dan alat
produksi relatif masih tertinggal
sehingga kurang produktif, dan
kurang mampu menciptakan produk
bernilai tambah tinggi. Demikian juga
kemampuan pengembangan produknya
relatif sangat rendah, sehingga tidak
mampu menciptakan merek yang
handal, selain itu juga ditengarai masih
terjadi ketergantungan yang tinggi pada
bahan baku dan bahan penolong impor.
Strategi Akselerasi Industrialisasi
Sesuai dengan Peraturan Presiden
No. 28 tahun 2008 tentang Kebijakan
Industri Nasional telah dirumuskan
secara lengkap kerangka kelembagaan
bagi peran serta pemerintah
memajukan dan meningkatkan
pertumbuhan industri. Secara umum
kebijakan tersebut masih relevan
dengan kebutuhan untuk mendorong
pertumbuhan sektor industri. Kebijakan
tersebut juga masih membuka
kemungkinan untuk disempurnakan
dan disesuaikan dengan perkembangan
yang terjadi. Akselerasi Industrialisasi
2012 – 2014 adalah bagian dari
pembangunan industri nasional jangka
panjang yang disesuaikan dengan
Master Plan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) 2011 – 2025.
Pertumbuhan sektor industri

perlu dipercepat untuk mendukung
percepatan pembangunan ekonomi.
Akselerasi industrialisasi 2012 – 2014
bertujuan mempercepat pertumbuhan
sektor industri serta penajaman atas
Kebijakan Industri Nasional (KIN),
terutama berkaitan dengan prioritas
industri dan langkah strategis, yang
diperlukan untuk mencapai tujuan
tersebut. Pembangunan industri harus
pula tercermin pada peningkatan daya
saing dan peran serta sektor industri
dalam ekspor. Porsi produk industri
pada total ekspor nonmigas ditargetkan
naik dari menjadi 61,9% pada 2014 dan
2025 ekspor produk industri mencapai
95%.
Selain itu peranan sektor industri
di masa depan harus lebih besar lagi
dalam penyediaan lapangan kerja.
Pembangunan industri diarahkan
dapat mendukung transformasi
ketenagakerjaan dari sektor
berproduktivitas rendah ke sektor
berproduktivitas tinggi. Karena itu
sektor industri diarahkan agar dapat
menciptakan lapangan kerja yang lebih
produktif. Peran sektor industri dalam
penyerapan tenaga kerja ditargetkan
meningkat menjadi 25% pada 2025.
Pertumbuhan sektor industri
dapat dicapai apabila tercipta kondisi
yang mendorong pelaku usaha
dapat meningkatkan investasi untuk
memperluas kapasitas produksi dan
atau meningkatkan produktivitas
industri. Kondisi tersebut dicapai
melalui peningkatan investasi di
sektor industri baik dalam bentuk
pembangunan pabrik baru dan
peremajaan mesin dan peralatan
produksi, pembaruan teknologi,
dan peningkatan mutu sumber
daya manusia. Berikut dipaparkan
sejumlah kondisi yang memungkinkan
terjadinya akselerasi industrialisasi,
antara lain tersedianya infrastruktur
pendukung produksi dan distribusi
barang yang memadai; efektivitas
pelayanan birokrasi dan kepastian
regulasi; tersedianya jaminan pasokan
bahan baku dan sumber energi pada
harga yang kompetitif serta sumber
daya manusia industri yang handal;
peningkatan penggunaan teknologi;
akses pembiayaan investasi; dan akses
ke pasar domestik dan juga ekspor.
Strategi akselerasi industrialisasi
memerlukan percepatan pertumbuhan

investasi di sektor industri. Karena
itu masing-masing syarat di atas
harus dihadirkan dengan intensitas
lebih tinggi. Akselerasi industrialisasi
memerlukan perubahan pola pikir,
proses, dan prilaku birokrasi, serta
orientasi kebijakan dan regulasi.
Adapun strategi utama dalam
mempercepat pertumbuhan industri
adalah :
• Mendorong partisipasi dunia usaha
dalam pembangunan infrastruktur
• Mempercepat proses pengambilan
keputusan pemerintah
• Reorientasi kebijakan ekspor bahan
mentah dan sumber energi
• Mendorong peningkatan
produktivitas dan daya saing
• Meningkatkan integrasi pasar
domestik.
Kebijakan Industri Nasional telah
menetapkan 35 klaster industri sebagai
prioritas. Akselerasi industrialisasi
memerlukan penetapan prioritas
industri secara lebih tajam. Penetapan
indutri prioritas tidak berarti industri
lain yang tidak termasuk prioritas dapat
diabaikan dan luput dari perhatian
pemerintah. Penetapan prioritas
ini hanya untuk menentukan fokus
pengembangan sehingga kebijakan
dapat berdampak optimal pada
pencapaian pembangunan industri.
Akselerasi industrialisasi 2012
– 2014 berfokus pada 15 subsektor
industri. Limabelas subsektor tersebut
tercakup dalam tiga kelompok besar
yaitu kelompok industri berbasis hasil
tambang (industri konversi batubara,
industri pemurnian dan pengilangan
minyak bumi, industri kimia dasar
(termasuk petrokimia), dan industri
logam dasar; kelompok industri
berbasis hasil pertanian (industri
minyak dan lemak nabati, industri
gula berbasis tebu, industri pengolahan
kakao dan pembuatan coklat, industri
bubur kayu (pulp) dan kertas, serta
industri barang dari karet). Terakhir
adalah kelompok industri berbasis
SDM dan pasar domestik (industri
tekstil dan pakaian jadi serta alas kaki),
industri mesin dan peralatan, industri
komponen elektronika dan telematika,
industri komponen dan asesoris
kendaraan serta komponen mesin
kendaraan bermotor; industri galangan
kapal, dan industri furniture). mi
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Hilirisasi CPO
I

ndonesia merupakan negara
produsen Minyak Mentah
Sawit atau crude palm oil
(CPO) terbesar di dunia,
dengan produksi CPO pada tahun
2010 mencapai 22,5 juta ton (CPO
dan CPKO) dan pada tahun 2020
ditargetkan akan mencapai 40
juta ton. Namun jika semuanya
diekspor, maka Indonesia tidak akan
mendapatkan apa-apa.

“Oleh karena itu, pemerintah
melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan pengolahan di dalam
negeri,” ungkap Dirjen Industri Agro
Kemenperin Benny Wachyudi.

Berdasarkan Peraturan Presiden
No. 28 tahun 2008, tentang Kebijakan
Industri Nasional, menurut Benny,
industri pengolahan kelapa sawit
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(turunan MSM) merupakan salah
satu prioritas untuk dikembangkan
dan mempunyai nilai tambah yang
lebih tinggi, seperti industri oleofood,
oleochemical, energi dan pharmaceutical.
Selain itu, ada yang namanya
kebijakan berbagai macam
pengurangan pajak. “Sebanyak 30%
dari nilai investasi dibagi dalam 5
tahun, akan menjadi pengurangan
pajak setelah keuntungan diperoleh.
Itu salah satunya,” lanjutnya.

Pemanfaatan CPO selama ini
digunakan oleh industri dalam negeri
sebagai bahan baku industri turunan
CPO yang hanya 18 jenis produk

yaitu industri pangan (antara lain
minyak goreng, margarin, shortening,
CBS, Vegetable Ghee) dan industri non
pangan yaitu oleokimia (antara lain
fatty acids, fatty alcohol, dan glycerin)
dan biodiesel. Pemanfaatan ini
berkaitan dengan peranan kelapa sawit
sebagai komoditas yang paling efisien
dan paling produktif.

Benny Wachyudi menuturkan
bahwa minimal dari 1 hektar lahan,
dapat menghasilkan 3,5 juta ton kelapa
sawit. Sementara untuk tanaman lain
di bawah 1 juta ton.
Terbukanya peluang pasar
baik dalam negeri maupun ekspor,
mendorong pemerintah untuk
mengembangkan industri kelapa
sawit ini karena Indonesia masih
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banyak melakukan ekspor produk
CPO. Usaha yang dilakukan, menurut
Benny, adalah dengan mendorong
perkembangan faktor industri.
Perencanaan program daerah seperti di
Sumatera Utara, Riau, dan Kalimantan
Timur sebagai pengembangan industri
hilir kelapa sawit.
Menteri Perindustrian, MS
Hidayat, menambahkan pemerintah
menargetkan ekspor CPO mentah
bisa ditekan maksimum sebesar 35%
pada 10 tahun mendatang. Selebihnya
diharapkan diserap industri hilir dalam
negeri. “Kami akan putar lebih banyak
ke produk turunan. Target ini searah
dengan target produksi 43 juta ton
CPO tahun 2020 nanti,” katanya.
Permintaan produk olahan
minyak kelapa sawit mentah (crude
palm oil/CPO) yang terus meningkat
mendorong beberapa perusahaan
sawit berinvestasi di sektor hilir
tersebut. Salah satunya, PT Sinar
Mas Agro Resources and Technology
Tbk (SMART). Perusahaan ini siap
menanamkan investasi sebesar Rp 9
triliun hingga tahun 2015.

Franky berharap pemerintah
memberikan dukungan insentif fiskal
dan non-fiskal seperti infrastruktur,
kejelasan pengaturan tata ruang dan
riset pengembangan di sektor hilir
sawit.

Marunda akan ditambah menjadi
20 hektar dari hanya 5 hektar.
Sedangkan di Tarjun, Kalimantan,
akan segera diresmikan areal industri
pengolahan CPO dalam waktu dekat
untuk pengolahan industri minyak
goreng. Sementara di Medan dan
Dumai, Sumatera, juga akan segera
direalisasikan kawasan serupa untuk
menutupi tingginya permintaan
konsumen terhadap produk turunan
CPO.

adalah minyak goreng sebesar 168 ribu
ton dan margarin sebesar 112 ribu
ton. Tahun kedua, kapasitas pabrik
ditargetkan naik sebesar 140 ribu ton
khusus untuk menghasilkan cocoa
butter substitute.

Sinar Mas telah menginvestasikan
dana sekitar US$ 200 juta untuk
proyek pengolahan CPO yang ada di
Kalimantan dan Sumatera. Namun
dipastikan proses CPO menjadi
oleochemical, minyak goreng, hingga
produk kosmetik akan dilakukan di
Indonesia dan bukan di luar negeri.

Pemerintah memberikan insentif
fiskal berupa keringanan pajak atau
tax allowance sebesar 30% selama lima
tahun, kepada PT Sinarmas Agro
Resources Technology (Smart) Tbk.
Insentif ini diberikan karena SMART
termasuk menjadi pionir dalam usaha
hilirisasi kelapa sawit.

Permintaan terhadap produk
turunan CPO, terus naik signifikan
mendorong Sinar Mas untuk
mengembangkan kapasitas produksi
di beberapa pabriknya. “Kapasitas kita

Sejak pemerintah menerapkan
bea keluar (BK) CPO, industri hilir
CPO di Indonesia kian berkembang.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
No 67/2010 tentang Penetapan Barang

yang di Marunda Jawa Barat sekarang
double dari yang semula per-hari 800
ribu ton sekarang menjadi dua kali
lipat,” terangnya.

Ekspor yang Dikenakan BK dan
Tarif BK menyebutkan, ekspor CPO
dikenakan BK dari 0-25% tergantung
perkembangan harganya di Rotterdam,
Belanda. Namun, pemerintah akhirnya
menurunkan besaran BK menjadi
22,5% setelah pengusaha perkebunan
sawit memprotesnya. Besaran BK itu
diatur melalui PMK No 128/2011
tentang Penetapan Barang Ekspor
yang dikenakan Bea Keluar pada 15
Agustus 2011. mi

Franky Osman Widjaja, Komisaris
Utama Sinar Mas, mengungkapkan
investasi perusahaan di sektor hilir
karena meningkatnya permintaan
produk-produk hilir CPO di dalam
dan luar negeri. Produk hilir minyak
sawit terbagi dalam dua jenis, yakni
oleochemical serta makanan seperti
minyak goreng, cocoa butter substitute
dan margarin.
Dana investasi sebesar Rp 9 triliun
rencananya akan dialokasikan untuk
pengembangan perkebunan kelapa
sawit dan pembangunan pabrik
pengolahan oleochemical dan makanan
di Sumatera dan Kalimantan. “Dari
total dana itu, sebesar 60%-nya
akan dialokasikan untuk investasi di
Sumatera dan Kalimantan,” ujarnya.
Sementara, sekitar Rp 2,3 triliun
digunakan untuk pengembangan
pabrik pengolahan minyak sawit di
Bekasi yang sudah beroperasi sejak
tahun 2010. Dana itu untuk biaya
pengembangan selama dua tahun
hingga 2012.

Tahun pertama, pabrik hilir CPO
tersebut ditargetkan merealisasikan
kapasitas pengolahan sekitar 300 ribu
ton CPO per tahun. Produk olahannya

Menurut Gandi, proses CPO harus
dilakukan di Indonesia agar mampu
memberikan dampak positif yang
luas termasuk dalam hal penciptaan
lapangan kerja.
Selain itu, dalam empat tahun ke
depan luas areal industri di kawasan
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Bea Keluar
Gairahkan Industri Kakao Nasional

P

enyerapan biji kakao oleh
industri dalam negeri
meningkat dalam dua tahun
terakhir, menyusul penerapan
bea keluar 5%-15% sejak 1 April 2010.
Bea Keluar (BK) yang diterapkan
sangat efektif dalam menumbuh
kembangkan industri kakao nasional.
Direktur Eksekutif Asosiasi
Industri Kakao Indonesia (AIKI)
Sindra Wijaya berpendapat kebijakan
penerapan bea keluar sangat positif
bagi hilirisasi kakao nasional.
Berdasarkan data AIKI, ekspor biji
kakao pada 2009 masih 80% dari
total produksi nasional yang sebanyak
500.000 ton, sedangkan industri
nasional hanya menyerap 20%. Namun
pada 2011, industri dalam negeri
menyerap 54% dari total produksi
biji kakao nasional sebanyak 459.000
ton, sedangkan 46% sisanya diekspor.
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Sindra memprediksi penyerapan
industri nasional akan meningkat
lagi hingga mencapai 76% dari target
produksi tahun ini sebanyak 500.000
ton.
“Kebijakan BK (bea keluar) sangat
positif dan efektif dalam menumbuh
kembangkan industri kakao nasional.
Dulu, nilai tambah biji kakao kita
lebih dinikmati negara-negara lain,
terutama Malaysia, AS, Singapura dan
lain-lain,” katanya..
Berjalannya hilirisasi kakao itu tak
hanya ditandai dengan peningkatan
kapasitas produksi, investasi baru juga
masuk. Wakil Menteri Keuangan
Mahendra Siregar berujar bea keluar
yang ditetapkan mulai 1 April
2010 sebesar 5%-15% itu terbukti
memberikan perkembangan positif
bagi industri pengolahan kakao
dalam negeri dan masuknya beberapa
investasi baru.

Progress positif itu tampak dari
peningkatan kapasitas produksi
industri domestik dari 130.000 ton
pada 2009 menjadi 280.000 ton
pada 2011. Dia menyebutkan enam
perusahaan kembali beroperasi, tiga
pabrik menambah kapasitas terpasang
dan lima pabrik kembali beroperasi
normal.
Investasi Baru
Selain itu, tambahan investasi
baru juga mengalir ke dalam negeri,
sehingga akan meningkatkan kapasitas
produksi industri pengolahan (grinding
capacity) menjadi 400.000 ton pada
2014.
Satu investasi baru masuk dari
Malaysia, yakni Guan Chong Bhd
yang mendirikan PT Asia Cocoa
Indonesia di Batam senilai US$17 juta
dengan kapasitas produksi 65.000 ton/
tahun yang akan ditingkatkan menjadi
120.000 ton/tahun pada bulan Maret
2012 dengan investasi sekitar US$ 24
juta.
Ada pula produsen coklat asal
Swiss, yakni Barry Callebaut AG
bekerjasama dengan PT Comextra
Majora mendirikan usaha patungan
PT Barry Callebaut Comextra
Indonesia dengan investasi US$33 juta.
Belum lagi Daniels Midland
Cocoa (ADM Cocoa) dari Singapura,
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PT. Cargill dari Amerika Serikat
(AS) dengan rencana investasi sebesar
Rp. 1 Triliun yang akan dimulai
pembangunan pada Juni 2012 dan
selesai Juni 2013 dengan memproduksi
70 - 80 jenis produk kakao olahan
kualitas tinggi. JB Cocoa dari
Malaysia yang merelokasi pabriknya ke
Indonesia.
Pembangunan pabrik baru oleh PT.
Nestle Indonesia salah satu industri
pengguna produk kakao (makanan
bayi Cerelac, bubuk Milo dan susu
bubuk Dancow) dengan kapasitas
produksi mencapai 65.000 ton/tahun
dengan total investasi Rp. 4,8 Triliun.
Dengan masuknya para investor
dan mulai berjalannya beberapa pabrik
yang melakukan ekspansi diperkirakan
kapasitas produksi pada tahun 2012
meningkat lagi dari 280.000 ton/tahun
menjadi 400.000 ton per tahun.
Perkembangan hilirisasi itu
juga sejalan dengan peningkatan
ekspor kakao olahan. Wakil Menteri
Perdagangan Bayu Krisnamurthi
menyebutkan postur ekspor kakao
berubah dari yang semula didominasi
biji kakao menjadi kakao olahan.
Nilai ekspor kakao olahan berupa
produk akhir maupun setengah jadi
(intermediate) pada 2011 mencapai
US$728,19 juta atau 54,13% dari total
nilai ekspor kakao tahun itu sebesar
US$1,35 miliar.
Pangsa itu menggeser dominasi
biji kakao yang pada 2009 dan 2010
menguasai masing-masing 76,98% dan
72,49% dari total ekspor.
“Postur ekspor kakao kita berubah,
dari yang tadinya didominasi bijih, jadi
produk-produk yang bernilai tambah.
Perubahannya signifikan,”katanya.
Perkembangan hilirisasi kakao
ini nanti kedepannya akan lebih
menciptakan brand asli Indonesia.
Mengingat produk olahan berupa
coklat lebih banyak berasal dari luar.
“Konsumen lebih tahu produk
coklat asal luar, nanti arahnya akan
lebih menciptakan produk coklat asli
Indonesia. Kebutuhan akan coklat di
Indonesia ini tiap tahun meningkat
kok, “tandas Bayu.
Ekspor Turun
Keberhasilan kebijakan ini juga
terlihat dari data ekspor biji kakao
yang menurun pada tahun 2010
dibandingkan tahun 2009. Sedangkan

ekspor biji kakao sampai dengan bulan
Mei 2011 mencapai 97.265 ton, turun
dibandingkan dengan ekspor Jan-Mei
2010 sebesar 158.855 ton. Sedangkan
ekspor kakao olahannya meningkat
pada periode Jan-Mei 2011 sebesar
55.651 ton dibandingkan Jan-Mei
2010 sebesar 35.508 ton.
Pada tahun 2011 ini beberapa
industri yang semula mati suri bangkit
kembali dan beberapa perusahaan
melakukan perluasan. Disamping
itu, ada beberapa perusahaan yang
melakukan perluasan diantaranya:
PT General Food Industry, PT
Bumitangerang Mesindotama, PT
Cocoa Ventures Indonesia, PT Teja
Sekawan, PT Kakao Mas Gemilang,
PT Gandum Mas Kencana, PT
Freyabadi Indotama dan PT Sekawan
Karsa Mulia. Jumlah kapasitas
produksi dari lima perusahaan tersebut
meningkat dari dari 188.875 ton
menjadi 281.950 ton.
Penyusunan Business Plan
Untuk melakukan hilirisasi produk
agro khususnya pengembangan
industri hilir kakao, Kemenperin
sedang melakukan beberapa kebijakan,
yakni penghapusan PPN atas komoditi
primer termasuk biji kakao. Melakukan
negosiasi untuk penyesuaian tarif
bea masuk kakao olahan di beberapa
negara tujuan ekspor. Disamping itu
juga program Gernas Kakao untuk
peningkatan mutu dan produksi kakao,
dan penerapan SNI wajib untuk kakao
bubuk.
“Untuk itu, sebagai langkah
kongkrit, pada tahun 2012
Kementerian Perindustrian akan
melakukan penyusunan Business Plan
Pengembangan Kakao,” kata Menteri
Perindustrian, MS Hidayat.
Studi tersebut, lanjut Hidayat,
diharapkan dapat menjadi landasan
untuk pengembangan berbagai
industri, khususnya industri yang
berbasis sumber daya alam di Sulawesi
Barat. Kebun kakao Sulawesi Barat
menjadi primadona. Kualitas bibit
kakao yang berasal dari provinsi
pecahan Sulawesi Selatan ini diakui
dunia. Beberapa negara seperti Afrika,
Pantai Gading, dan Meksiko tertarik
dengan kakao Sulawesi Barat.
Dengan prakarsa Pemerintah,
tambah Hidayat, dan keterlibatan
pihak swasta untuk melakukan
investasi di Sulawesi Barat, diharapkan

ke depan industri akan berkembang
di Sulawesi Barat. “Kami menyadari
bahwa upaya yang akan dilakukan
Kementerian Perindustrian itu tidak
akan berhasil dengan baik apabila
tidak didukung sektor-sektor lainnya,
karena masih banyak berbagai
persoalan yang dihadapi pelaku usaha
sebagai ujung tombak pembangunan
industri yang harus diatasi bersama,
”jelas Hidayat.
Karena itu, Hidayat mengajak semua
pihak untuk menyamakan persepsi dan
saling bersinergi, baik antar-sesama
instansi pemerintah, maupun antara
pemerintah dengan pelaku usaha dan
instansi terkait lainnya. Kerja sama dan
sinergi yang positif untuk mencapai
satu kepentingan bersama, yaitu
kemajuan industri dan pembangunan
ekonomi nasional, yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat Indonesia.
Dalam pengembangan sektor
industri, banyak dihadapi kendala,
diantaranya keterbatasan di bidang
infrastruktur, sumber daya alam,
maupun ilmu pengetahuan dan
teknologi. Sementara itu, sektor
industri sendiri juga menghadapi
permasalahan seperti produktivitas dan
efisiensi terutama akibat dari belum
kuatnya struktur industri maupun
lemahnya keterkaitan sektor industri
dengan sektor perekonomian lainnya.
mi
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Meningkatkan Nilai Tambah

Bahan Tambang
Mineral
I

ndonesia dikenal dunia sebagai salah satu negara yang
sangat kaya akan berbagai jenis sumber daya alam,
baik sumberdaya alam yang ada di atas permukaan
bumi maupun sumber daya yang terkandung di dalam
perut bumi. Berbagai sumber daya alam itu ada yang bersifat
dapat diperbaharui (renewableresources) ada juga yang tidak
dapat diperbaharui (unrenewable resources).
Mineral dan batubara merupakan sumber daya alam
yang tidak terbarukan (non renewable) yang dikuasai oleh
negara. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam
tersebut harus mampu memberikan nilai tambah yang
sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional untuk
mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk
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mencapai tujuan tersebut maka pertambangan mineral dan
batubara harus dikelola dengan sebaik mungkin dengan
azas manfaat, keadilan dan keseimbangan serta harus ada
keberpihakan kepada kepentingan bangsa.
Demikian diungkapkan Wakil Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral, Rudi Rubiandini dalam sebuah
forum diskusi mengenai hilirisasi industri tambang di
Jakarta belum lama ini. Menurut Rudi, hilirisasi industri
tambang adalah jawaban yang tepat dan pas bagi upaya
meraih nilai tambah sebesar-besarnya bagi perekonomian
nasional sekaligus untuk mencapai kemakmuran dan
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

LAPORAN UTAMA

Menurut Rudi, sesuai dengan
ketentuan yang tercantum di dalam
Undang-undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, setiap pelaku usaha
pertambangan wajib hukumnya
untuk melakukan peningkatan nilai
tambah mineral dan batubara melalui
pengolahan dan pemurnian di dalam
negeri.

Langkah hilirisasi industri tambang
ini menjadi salah satu agenda yang
harus segera dilakukan mengingat
selama ini manfaat ekonomi yang
diperoleh bangsa dari industri
pertambangan relatif sangat kecil,
padahal sudah puluhan tahun lamanya
deposit mineral Indonesia dieksploitasi
secara masif dengan meninggalkan
jejak kerusakan lingkungan yang hebat.
Pentingnya Hilirisasi Mineral

Rudi menggambarkan masih
rendahnya manfaat ekonomi yang
diperoleh negara selama ini antara lain
dapat dilihat dari nilai penerimaan
negara bukan panjak (PNBP) mineral.
Pada tahun 2007 dari total PNBP
sektor ESDM yang mencapai Rp
143,2 triliun, subsektor pertambangan
umum hanya menghasilkan PNBP
sebesar Rp 8,7 triliun atau hanya 6%nya, sedangkan sebagian besar (94%)
perolehan PNBP disumbangkan oleh
subsektor minyak dan gas (Migas).
Empat tahun berikutnya, yaitu
tahun 2011, perolehan PNBP sektor
ESDM menjadi Rp 217,3 triliun,
namun sumbangan dari subsektor
pertambangan umum hanya sebesar

Rp 24,2 triliun atau sekitar 11%-nya.
Subsektor migas masih mendominasi
peroleh PNBP ESDM dengan nilai
Rp 193,1 triliun atau sekitar 89%-nya.

Kalau perolehan PNBP
pertambangan umum dirinci
lebih jauh, maka pada tahun 2007
sumbangan PNBP mineral hanya
sebesar Rp 2,94 triliun (34%)
sedangkan selebihnya Rp 5,75 triliun
(66%) disumbangkan oleh batubara.
Empat tahun kemudian, (tahun
2011) dari total perolehan PNBP
subsektor pertambangan umum
sebesar Rp 24,2 triliun, mineral hanya
memberikan kontribusi sebesar Rp
3,42 triliun (14%), sedangkan batubara
memberikan kontribusi sebesar Rp
20,8 triliun (86%).

Jika perolehan PNBP mineral
dirinci lebih lanjut ke dalam kontribusi
pemegang Izin Usaha Pertambangan
(IUP) dan Kontrak Karya (KK),
maka dari total perolehan PNBP
mineral sebesar Rp 2,94 triliun pada
tahun 2007, kontribusi pemegang
IUP sebesar Rp 840 miliar (29%),
sedangkan pemegang KK sebesar Rp
2,10 triliun. Empat tahun berikutnya
(tahun 2011), dari total perolehan
PNBP mineral sebesar Rp 3,42 triliun,
kontribusi pemegang IUP sebesar
Rp 1,40 triliun (41%), sedangkan
pemegang KK sebesar Rp 2,02 triliun
(59%). Dari angka tersebut terlihat
jelas bahwa kontribusi pemegang IUP
maupun KK terhadap PNBP masih
relatif sangat kecil jika dibandingkan
dengan nilai ekspor mineralnya selama
ini.
Sementara itu, khusus pada tahun
2011 telah terjadi ekspor mineral
secara besar-besaran. Sebagai contoh,
ekspor bijih nikel mencapai 33 juta
ton, naik 8 kali lipat dibandingkan
dengan volume ekspor nikel tahun
2008. Padahal kalau bijih nikel diolah
menjadi logam di dalam negeri maka
akan terjadi perolehan nilai tambah
sebanyak 19 kali lipat. Selain itu, bijih
nikel Indonesia masih mengandung
ikutan berupa unsur jarang (rear earth)
seperti Scandium, Lantanum dan
Yttrium.
Demikian juga ekspor bijih besi
melonjak 7 kali lipat pada tahun
2011 menjadi 13 juta ton sehingga
menimbulkan kekhawatiran bahwa
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cadangan bijih besi nasional akan
habis hanya dalam tempo 9 tahun
lagi. Padahal kalau bijih besi diolah
menjadi logam maka akan diperoleh
nilai tambah sebanyak empat kali
lipat dan akan diperoleh unsur jarang
seperti Valadium dan Titanium.
Pengembangan industri pengolahan
bijih besi juga akan mendorong
tumbuhnya industri bahan baku baja
(sponge/pig iron) berkapasitas 9,5
juta ton per tahun dengan perkiraan
investasi US$ 1 miliar.

Ekspor bijih tembaga pada
tahun 2011 mencapai 14.000 ton
atau mengalami lonjakan sebesar
11 kali lipat jika dibandingkan
dengan volume ekspor tahun 2008.
Kemampuan industri pengolahan
tembaga dalam negeri (copper cathode)
saat ini hanya mengolah 30% dari total
produksi konsentrat. Selain itu, sekitar
0,01% konsentrat mengandung logam
mulia yang selama ini diolah di luar
negeri.
Berkembangnya industri
pengolahan bijih tmbaga akan
mendorong tumbuhnya industri
pengolahan copper concentrate menjadi
copper cathode dalam negeri dengan
kapasitas 425.000 ton per tahun
dengan perkiraan investasi US$
1,4 miliar. Dampak lainnya adalah
22
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meningkatnya daya saing industri hilir
tembaga seperti industri kabel, PCB,
dan komponen elektronik lainnya.

Ekspor bijih bauksit tahun 2011
mencapai 40 juta ton atau meningkat
5 kali lipat dibandingkan tahun 2008.
Kalau terus dieksploitasi seperti selama
ini, cadangan bauksit nasional akan
habis dalam waktu relatif singkat, yaitu
4 tahun. Sementara itu, eksploitasi
besar-besaran cadangan bauksit
nasional tentu tidak akan mendorong
tumbuhnya alumina dalam negeri.
Pengembangan industri
pengolahan bauksit akan mendorong
tumbuhnya industri pengolahan
bauksit menjadi alumina di dalam
negeri dengan kapasitas 7 juta ton
per tahun dengan perkiraan investasi
sebesar US$ 8,4 miliar. Dengan cara
itu kebutuhan alumina PT Inalum
sebanyak 500.000 ton per tahun akan
dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Industri logam dasar di dalam
negeri selama ini memiliki struktur
yang rapuh (tidak kokoh) karena
sepanjang rangkaian industri antara
industri hulu sampai dengan industri
hilirnya masih banyak yang bolongbolong.Walaupun industri hilir besi
baja nasional sudah cukup berkembang
selama ini, namun Indonesia belum
memiliki industri hulu dan antara yang

memadai.Di bagian hulusampai saat
ini Indonesia belum memiliki industri
peleburan besi yang kuat walaupun
Indonesia memiliki cadangan sumber
daya bijih besi dan pasir besi yang
cukup banyak.Selama ini Indonesia
mengekspor bijih besi dan pasir besi
secara besar-besaran ke luar negeri
dan mengimpor kembali pellet, pig iron
dan sponge yang merupakan produk
hulu industri besi/baja. Indonesia pun
masih mengimpor slab dan billet dalam
jumlah besar setiap tahunnya.

Kondisi serupa juga terjadi pada
jenis logam dasar lainnya seperti
alumunium, nikel dan tembaga. Saat
ini Indonesia memiliki satu (dan
satu-satunya) industri peleburan
alumunium, yaitu PT Inalum di
Sumatera Utara, namun bahan
bakualumina untuk fasilitas peleburan
alumunium itu masih 100% diimpor
dari luar negeri. Padahal Indonesia
memiliki cadangan bauksit (bijih
alumunium) yang cukup besar yang
dapat digunakan untuk memproduksi
alumina.Selama ini Indonesia hanya
mengekspor bauksit ke luar negeri, dan
mengimpor kembali alumina untuk
memenuhi kebutuhan PT Inalum.
Landasan Hukum

Menyadari kelemahan yang
dimiliki industri logam dasar nasional
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selama ini, pemerintah mencoba
memperbaiki kondisi tersebut
dengan mendorong perkembangan
industri logam dasar nasional
dengan memanfaatkan sebanyak
mungkin sumber daya mineral yang
dimiliki. Pemerintah bersama DPR
kemudian menyusun payung hukum
untuk pengembangan industri hilir
berbasis sumber daya tambang itu
yang kemudian dituangkan di dalam
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara.

Penerbitan UU No. 4 Tahun 2009
itu mengacu kepada Pasal 33 UUD
1945 Ayat (2) yang berbunyi “Cabangcabang produksi yang penting dan
yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai oleh negara” dan Ayat
(3) yang berbunyi “Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat.”
Di dalam UU No. 4 Tahun
2009 antara lain disebutkan bahwa
pemegang IUP dan IUPK wajib
meningkatkan nilai tambah sumber
daya mineral dan/atau batubara
(Pasal 95 huruf c); pemegang IUP
dan IUPK wajib meningkatkan nilai
tambah sumber daya mineral dan/
atau batubara dalam pelaksanaan
penambangan, pengolahan dan
pemurnian, serta pemanfaatan mineral
dan batubara (Pasal 102); Pemegang
IUP dan IUPK Operasi Produksi
wajib melakukan pengolahan dan

pemurnian hasil penambangan
di dalam negeri (Pasal 103 ayat
1); pemegang kontrak karya yang
sudah berproduksi wajib melakukan
pemurnian selamabt-lambatnya lima
tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009
diundangkan (Pasal 170).

Selanjutnya di dalam Peraturan
Pemerintah (PP) No. 23 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara antara lain disebutkan bahwa
pemegang IUP Operasi Produksi
harus mengutamakan kebutuhan
mineral dan/atau batubara untuk
kepentingan dalam negeri (Pasal
84 ayat 1); pemegang IUP Operasi
Produksi dan IUPK Operasi Produksi
mineral wajib melakukan pengolahan
dan pemurnian untuk meningkatkan
nilai tambah mineral yang diproduksi,
baik secara langsung maupun melalui
kerjasama dengan perusahaan,
pemegang IUP dan IUPK lainnya
(Pasal 93 ayat 1); ketentuan lebih
lanjut mengenai tata cara peningkatan
nilai tambah mineral dan batubara
diatur dengan Peraturan Menteri
(Pasal 96).
Landasan hukum lainnya yang
menjadi acuan hilirisasi industri
tambang adalah PP No. 52 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah No. 1/2007
tentang Fasilitas Pajak Penghasilan
untuk Penanaman Modal di Bidangbidang Usaha Tertentu dan/atau di
Daerah-daerah Tertentu; Peraturan
Menteri ESDM No. 34/2009 tentang

Pengutamaan Pemasokan Kebutuhan
Minerba untuk Kepentingan Dalam
Negeri; dan Peraturan Menteri ESDM
No. 7/2012 tentang Peningkatan Nilai
Tambah Mineral melalui Kegiatan
Pengolahan dan Pemurnian Mineral.
Rudi mengatakan untuk
meningkatkan efektifitas pelaksanaan
pengendalian penjualan mineral ke
luar negeri, maka dilakukan perubahan
pengaturan atas peningkatan nilai
tambah mineral melalui kegiatan
pengolahan dan pemurnian mineral.
Perubahan tersebut ditetapkan
melalui Permen ESDM No. 11 Tahun
2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral No.
7 Tahun 2012 tentang Peningkatan
Nilai Tambah Mineral melalui
Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian
Mineral.
Inti dari perubahan yang dimuat
dalam Permen ESDM No. 11 Tahun
2012 itu adalah bahwa pemegang
IUP Operasi Produksi dan IPR (Izin
Pertambangan Rakyat) dapat menjual
bijih mineral ke luar negeri apabila
telah mendapatkan rekomendasi
dari Menteri c.q. Dirjen ESDM.
Rekomendasi diberikan setelah
pemegang IUP Operasi Produksi dan
IPR memenuhi persyaratan antara
lain: a) status IUP Operasi Produksi
dan IPR Clear and Clean; b) melunasi
kewajiban pembayaran keuangan
kepada negara; c) menyampaikan
rencana kerja dan/atau kerjasama
dalam pengolahan dan/atau pemurnian
mineral di dalam negeri; dan d)
menandatangani pakta integritas
(Pasal 21A).
“Untuk menjamin keberlanjutan
pengolahan dan pemurnian mineral
di dalam negeri pada masa yang akan
datang, maka mutlak untuk dilakukan
pengendalian penjualan mineral
ke luar negeri dalam bentuk bijih.
Pengendalian ini dilakukan melalui
penetapan kuota ekspor dan perizinan
ekspor lainnya serta pengenaan Bea
Keluar sebesar 20% atas 65 jenis
mineral (21 jenis mineral logam dan
44 jenis mineral non logam) yang
telah ditetapkan melaui Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) No. 75/
PMK.011/2012,” demikian Rudi. mi
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Mencari Format Baru

Program
Restrukturisasi
Mesin TPT
I
ndustri tekstil dan produk tekstil
(TPT) dan alas kaki merupakan
sektor strategis bagi kegiatan
ekspor Indonesia karena sektor
industri itu menyumbang devisa
cukup besar dan mampu menyerap
banyak tenaga kerja.

Pada tahun 2011 saja, ekspor TPT
Indonesia mampu mencapai sebesar
US$13,23 miliar dengan penyerapan
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tenaga kerja langsung dan tidak
langsung sekitar 3 juta orang.

Potensi bisnis yang strategis ini
tentu saja perlu terus dijaga agar
daya saing produk TPT dan alas kaki
Indonesia tetap tinggi dan mampu
bersaing di pasar internasional.

Untuk menjaga daya saing produk
TPT dan alas kaki, pemerintah telah

meluncurkan program revitalisasi
industri mesin TPT dan alas kaki.
Revitalisasi mesin menjadi prioritas
karena hingga saat ini masih banyak
peralatan industri tersebut yang sudah
tua, usianya lebih dari 20 tahun,
sehingga perlu diganti dengan mesin
baru yang hemat energi serta mampu
meningkatkan produksi.
Menurut data Badan Pengkajian

LAPORAN UTAMA

Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri (BPKIMI) , Kementerian
Perindustrian telah mengalokasikan
anggaran sekitar Rp1,10 triliun
untuk program restrukturisasi
mesin/peralatan industri tekstil
dan produk tekstil (TPT) sejak
2007-2011. Sedangkan ntuk tahun
2012, Kemenperin menyediakan
dana sebesar Rp172 miliar untuk
mendorong industri TPT serta
industri alas kaki melakukan
revitalisasi dan restrukturisasi mesin
tua.
Melalui program restrukturisasi
mesin TPT dan industri alas kaki
itu, setiap perusahaan TPT dan
industri alas kaki yang melakukan
restrukturisasi mesin dengan membeli
mesin-mesin dari luar negeri akan
mendapatkan insentif sebesar 10% dari
dana pembelian mesin-mesin tersebut.
Sedangkan jika perusahaan TPT
dan industri alas kaki membeli mesinmesin dari industri di dalam negeri,
maka perusahaan-perusahaan itu akan
mendapatkan insentif sebesar 15% dari
dana pembelian mesin-mesin itu.
Evaluasi
Program restrukturisasi mesin
industri TPT dan alas kaki memang
telah memberikan dampak positif
terhadap peningkatan devisa dari
ekspor komoditas tersebut serta
meningkatnya penyerapan tenaga kerja
di industri TPT dan alas kaki.
Namun, Kemenperin menilai
hasil yang diperoleh selama ini
masih perlu ditingkatkan lagi.
Karena itu, Kemenperin saat
ini tengah mengevaluasi secara
mendalam jalannya kegiatan program
restrukturisasi mesin TPT dan alas
kaki tersebut.
Direktur Jenderal Basis
Industri Manufaktur, Kementerian
Perindustrian, Panggah Susanto,
mengatakan, sejak program
revitalisasi mesin pada sektor TPT
diimplementasikan pada 2007 lalu,
sektor-sektor industri yang dibidik
oleh program tersebut terlalu luas.
“Pasalnya, semua sub sektor
industri TPT masuk dalam program
revitalisasi mesin,” katanya.
Karena itu,ungkapnya, tahun ini
Kemenperin tengah mengevaluasi

yang terkait efektivitas program ini
dan Kemenperin akan menggali lebih
dalam efektivitas program tersebut.

Dari kegiatan evaluasi itu, nantinya
akan diketahui apakah semua harus
masuk program revitalisasi mesin, atau
hanya sektor-sektor tertentu saja yang
mempunyai pengaruh besar yang akan
dikonsentrasikan
“Evaluasi program revitalisasi
mesin pada sektor TPT, ditargetkan
selesai sebelum akhir tahun ini,” kata
Dirjen BIM, Panggah Susanto.

Revitalisasi Industri Gula
Selain industri TPT dan alas
kaki, Kementerian Perindustrian
juga menerapkan program revitalisasi
industri gula nasional. program ini
dilakukan melalui perbaikan mesin
dan peralatan industri gula existing
(baik milik BUMN maupun swasta),
menambah kapasitas terpasang untuk
memperbesar volume produksi, serta
pembangunan perkebunan tebu dan
pabrik gula baru.
Program revitalisasi industri
gula ini merupakan bagian dari
upaya pemerintah mencapai target
swasembada gula di tahun 2014. Pada
tahun itu, produksi gula di dalam
negeri ditargetkan mencapai 5,7 juta
ton sehingga mampu memenuhi
kebutuhan gula nasional.
Untuk tahun 2012 ini,
Kementerian Perindustrian telah
menganggarkan dana sebesar
Rp218,73 miliar untuk program
revitalisasi industri gula nasional.
Agar target swasembada gula bisa
tercapai, Kementerian Perindustrian
perlu mendapatkan dukungan
dari instansi pemerintah lainnya.

Apalagi revitalisasi industri gula
nasional merupakan program besar
dan kompleks serta melibatkan
banyak pemangku kepentingan
seperti Kementerian Perindustrian,
Kementerian Pertanian, Kementerian
Kehutanan, Kementerian Pekerjaan
Umum, Kementerian Keuangan,
dan lain-lain, serta meliputi berbagai
aspek/bidang, seperti mesin/peralatan,
lahan, infrastruktur, produktivitas
lahan, permodalan, sarana irigasi.

Program restrukturisasi permesinan
untuk meningkatkan kinerja bidang
off-farm, harus dibarengi secara
simultan pelaksanaan intensifikasi
lahan untuk meningkatkan kinerja
bidang on-farm.

Peningkatan kinerja bidang
off-farm melalui restrukturisasi
permesinan, tidak akan dapat diukur
kalau tidak diikuti dengan peningkatan
suplai bahan baku tebu secara
seimbang.
Terkait soal penyediaan lahan,
Menteri Perindustrian MS. Hidayat
menjelaskan, dalam merevitalisasi
pabrik gula dibutuhkan lahan seluas
400 ribu hektare untuk pengembangan
industri gula nasional.
Untuk itu, Kementerian
Perindustrian akan berkoordinasi
dengan Badan Pertanahan Nasional
(BPN). “BPN diminta carikan lahan
400 ribu hektare oleh Presiden untuk
saya,” kata Menperin MS. Hidayat

Menperin mengaku saat ini telah
ada beberapa investor nasional yang
siap menginvestasikan dana untuk
membangun pabrik gula di atas lahan
seluas 20 hektare. mi
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Strategi IKM Hadapi Krisis Ekonomi Global

Teknologi dan Inovasi
Jadi Tumpuan
Tak mau menjadi korban dari dampak negatif
krisis ekonomi global yang tengah melanda
sejumlah negara di dunia, Kementerian
Perindustrian mengubah fokus kebijakannya dalam
mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM).
“Melihat perkembangan
ekonomi yang terjadi saat ini, kami
harus mengubah fokus kebijakan
pengembangan terhadap IKM,” ujar
Dirjen Industri Kecil dan Menengah
(IKM), Kementerian Perindustrian,
Euis Saedah.
Menurut Euis, fokus
pengembangan IKM di dalam
negeri kini lebih menekankan
kepada muatan teknologi dan
inovasi, seiring dengan program
akselerasi industrialisasi yang
dicanangkan pemerintah pada
tahun ini. “Kita ingin IKM
yang memiliki kaitan dengan
teknologi dan inovasi yang bisa
meningkatkan daya saing baik di
pasar lokal maupun di pasar global,”
ucapnya.

Guna mencapai IKM yang
memiliki muatan teknologi cukup
besar, ungkapnya, pemerintah akan
mendorong upaya penggunaan
komponen teknologi lebih banyak lagi
dalam suatu kegiatan produksi IKM.
Selain itu, peningkatan kemampuan
sumber daya manusia (SDM), inovasi
dan aktivitas, juga akan mendapatkan
perhatian khusus dari Kementerian
Perindusrian.

Euis mengakui saat ini industri
kecil dan menengah (IKM)
dihadapkan pada rendahnya daya saing
industri yang disebabkan penggunaan
mesin dan/atau peralatan yang masih
26
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sederhana, berakibat pada rendahnya
produktivitas dan kualitas produk.
Keterbatasan modal untuk investasi
mesin dan/atau peralatan produksi
baru menjadi kendala utama bagi
IKM termasuk kurangnya akses modal
tersebut.
Untuk mengatasinya,
Kementerian Perindustrian
telah melaksanakan
program restrukturisasi
mesin/peralatan
bagi IKM
melalui

fasilitasi investasi mesin/peralatan yang
lebih baru dan modern. Restrukturisasi
mesin/peralatan pada dasarnya adalah
pemberian potongan harga dari
Kementerian Perindustrian kepada
IKM yang telah terbukti melakukan
pembelian mesin dan/atau peralatan
baru (bukan bekas).
Pada tahun 2012, program yang
sudah dilaksanakan sejak 2009 itu,
diharapkan mampu meningkatkan
investasi pada IKM secara nasional

kEBIJAKAN

sekitar Rp.46 miliar sehingga terjadi
peningkatan efisiensi produksi,
produktivitas, kualitas, daya saing
dan ragam produk, serta peningkatan
kesempatan kerja.
Adapun sektor-sektor industri
yang menjadi prioritas utama
pengembangan IKM adalah industri
pangan. Industri pangan menjadi
industri prioritas karena sekitar 25%
dari total IKM yang ada di Indonesia,
bergerak di industri pangan.
Menurut Dirjen IKM Euis Saedah,
Kementerian Perindustrian terus
mengembangkan industri kecil dan
menengah (IKM) pangan, karena
terbukti tahan terhadap krisis. Selain

IKM juga dilakukan terhadap industri
rumput laut, sagu dan kapal rakyat,
garam beryodium dan minyak atsiri.
Program pengembangan industri
rumput laut, ungkap Euis, meliputi
kegiatan pengembangan budidaya
rumput laut sebagai bahan baku
industri pengolahan rumput laut,
industri pengolahan rumput laut itu
sendiri, pengembangan teknologi
hulu hingga hilir, pengembangan
diversifikasi produk olahan rumput
laut, dan pengembangan produk
pengguna rumput laut, serta kegiatan
tata niaga dan kelembagaan pelaku
yang integratif.
“Untuk industri garam beryodium,

itu, IKM pangan juga memegang
peranan sebagai penunjang dan
pemerataan pertumbuhan ekonomi
kerakyatan yang mandiri dan
sangat strategis untuk mendukung
ketersediaan pangan nasional.
Program percepatan industri pada

kami juga sudah mulai menggarap
sektor ini pada industri garam rakyat
di sejumlah daerah,” kata Euis Saedah.
Dijelaskan, dalam Perpres tentang
garam, IKM memiliki mandat untuk
mengembangkan industri garam
rakyat yang beryodium karena garam

beryodium memiliki arti penting bagi
peningkatan kecerdasan dan kesehatan
bangsa. “Garam beryodium itu bisa
mencerdaskan bangsa dan mencegah
munculnya penyakit gondok,”
paparnya.
“Sementara untuk industri minyak
atsiri, Kementerian Perindustrian akan
membangun pusat atsiri di sentra
produsen, yakni di Sumatera Barat,”
kata Dirjen IKM Euis Saedah.
Melalui pendirian pusat atsiri
itu, Kementerian Perindustrian
berharap adanya penelitian dan
pengembangan minyak atsiri agar
menjadi produk bernilai lebih tinggi
dibandingkan hasil saat ini yang diolah
secara tradisional untuk memenuhi
kebutuhan bisnis semata.
“Kita harus menemukan sumber
daya atau yang ada saat ini lebih
value added atau jangan hanya dalam
pengolahan tahap satu saja, namun
diharapkan bisa meningkatkan lagi
nilai jualnya,” jelasnya.
Saat ini diperkirakan 30% - 40
% produk atsiri yang diekspor masih
diolah secara tradisional, sedangkan
sisanya sudah bernilai jual lebih baik.
Untuk mendukung pengembangan
usaha IKM, Kementerian
Perindustrian juga berusaha
menfasilitasi terciptanya linkage
program bagi IKM. Terkait hal
ini, Direktorat Jenderal IKM
Kemenperin, telah menandatangani
nota kesepahaman (MoU) dengan
Himpunan Pengusaha Pribumi
Indonesia (HIPPI) soal penyediaan
Modal Ventura untuk IKM.
Euis Saedah mengatakan,
modal ventura merupakan investasi
pembiayaan penyertaan modal dalam
jangka waktu tertentu yang sangat
dibutuhkan IKM yang membutuhkan
dukungan finansial dan manajemennya
lemah.
Lembaga tersebut akan
menyediakan modal antara Rp 1-5
miliar. Sekitar 49% berasal dari HIPPI
dengan durasi perjanjian yang diatur
kemudian. Saat ini sudah ada 10
investor yang berminat dan tinggal
menunggu komitmen dan realisasi. mi
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CSR Rotan

Jurus Ampuh
Meningkatkan Produksi
Industri Rotan

K

ebijakan pemerintah
untuk mendorong industri
rotan dalam negeri yang
selama ini terpuruk tidak
hanya dilakukan dengan pelarangan
ekspor bahan baku rotan saja.
Sektor pemasaran produk pun ikut
diperhatikan.
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Hal ini tercermin dari kebijakan
pemerintah mendorong BUMN dan
swasta untuk melakukan corporate social
responsibility (CSR) dalam bentuk
pengadaan meja dan kursi rotan bagi
sekolah-sekolah rusak di seluruh
Indonesia.
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“Khusus bagi BUMN dan swasta
kami mengharapkan agar dapat
mengalokasikan dana CSR-nya untuk
membantu pengadaan meja dan kursi
yang terbuat dari rotan untuk sekolahsekolah” kata Menteri Perindustrian
MS Hidayat.
Pengadaan meja dan kursi rotan
untuk sekolah-sekolah di Indonesia
menjadi sasaran dari program CSR
karena besarnya anggaran yang
diperlukan untuk pengadaan meja
dan kursi sekolah serta banyaknya
peralatan belajar sekolah yang rusak.

Data Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Kemendikbud)
menyebutkan bahwa dibutuhkan lebih
dari Rp 20 triliun untuk membiayai
rehabilitasi dan pengadaan kursi
dan meja rotan untuk SD dan SMP.
Rinciannya, untuk SD sebesar Rp 14
triliun dan SMP Rp 6 triliun.
Saat ini, di Indonesia terdapat
sekitar 607.000 ruang kelas tingkat
pendidikan SD dan SMP dan
sebanyak 332.000 ruang kelas (54%)
kondisinya rusak ringan, rusak sedang
dan rusak berat. Sementara biaya
pengadaan kursi dan meja rotan ini
setidaknya menelan Rp 17,5 juta per
kelas untuk SD dan untuk SMP Rp
22,5 juta per kelas.

Menurut Menperin MS Hidayat,
produksi meja dan kursi rotan lewat
program CSR itu nantinya akan
dilakukan di daerah penghasil dan
industri rotan, seperti di Palu (Sulawesi
Tengah), Katingan (Kalimantan
Tengah), dan Pidie (Nanggroe Aceh
Darussalam).
Disambut Positif
Ajakan pemerintah untuk
mengadakan kursi dan meja dari rotan
untuk sekolah mendapat sambutan
positif dari kalangan pelaku usaha
yang bergerak di industri rotan.

“Program CSR akan sangat
membantu petani rotan dan industri
berbahan baku rotan.” ujar Yopie
Susanto, Managing Director PT Kudos
Istana Furniture, produsen furnitur
rotan di Kudus.
Menurutnya, seiring dengan
peluncuran program CSR rotan, PT
Kudos telah mendapatkan pesanan
dari sejumlah perusahaan untuk
memproduksi meja dan kursi sekolah.

Sedikitnya, hingga awal Juli 2012,
Kudos telah mendapatkan pesanan
pembuatan 3.000 unit meja dan kursi
sekolah dari sejumlah perusahaan
yang ingin menerapkan program
CSR-nya melalui pengadaan meja dan
kursi untuk sekolah-sekolah. Jumlah
itu dipastikan akan terus bertambah
karena hingga kini perusahaan belum
proaktif melakukan jemput bola ke
perusahaan-perusahaan yang ingin
menerapkan program CSR nya.
“Kami belum proaktif
menghubungi perusahaan-perusahaan
karena produk meja dan kursi rotan
buatan Kudos hingga pertengahan Juli
2012 belum mendapatkan sertifikasi
mutu,” paparnya.
Kudos sendiri telah mengirimkan
contoh dari produk meja dan
kursi rotannya ke Kementerian
Perindustrian guna menjalani
pemeriksaan laboratorium mutu.

“Kami yakin bisa lolos sehingga
kami sudah menyiapkan bahan baku
rotan untuk kegiatan produksi,” papar
Yopie.
Bagi Kudos Istana Furnitur,
program CSR rotan bisa menjadi
langkah awal untuk mendorong
bangkitnya kembali industri rotan di
dalam negeri yang sebelumnya mati
suri.

Yopie sendiri mengalami betapa
besarnya dampak negatif yang
melanda industri rotan di dalam
negeri akibat kebijakan pemerintah
membuka kran ekspor bagi komoditas
rotan mentah.“Pada saat kran ekspor
rotan mentah dibuka, industri rotan
kita langsung kalah bersaing dengan
industri rotan dari China dan
Vietnam,” paparnya.

tahun itu, produksi furniture rotan
hanya mencapai 5% dari total produksi
furnitur yang dihasilkan perusahaan
tersebut.
Namun, seiring dengan
diterapkannya kebijakan larangan
ekspor rotan mentah oleh pemerintah
mulai awal tahun 2012, produksi
furnitur rotan Kudos kembali bangkit.
Secara perlahan, order yang dulu
hilang mulai kembali berdatangan.
“Setelah kebijakan larangan ekspor
rotan mentah diterapkan, permintaan
mulai banyak berdatangan,” katanya.

Dampak positif dari larangan
ekspor rotan mentah tercermin dari
lonjakan produksi. Hingga kuartal I
tahun 2012, produksi furnitur rotan
telah mencapai 20% dari total produksi
furnitur Kudos.
“ Peningkatan ini cukup baik
karena terjadi di tengah ekonomi
global yang mulai memburuk, yang
dialami negara-negara yang selama ini
menjadi pelanggan perusahaan,” ucap
Yopie.

Dia yakin, produksi furnitur
rotan Kudos dan industri pengolah
rotan lainnya di dalam negeri akan
mengalami peningkatan dengan
adanya program CSR berupa
pengadaan meja dan kursi rotan untuk
sekolah-sekolah.
“Pasar dalam negeri masih
sangat besar dan hal ini bisa untuk
mengantisipasi kelesuan pasar luar
negeri akibat krisis ekonomi global
yang masih terjadi,” ujar Yopie. mi

Sejumlah buyer yang selama
ini menjadi pelanggan Kudos,
mengalihkan ordernya ke China
dan Vietnam. Akibatnya, produksi
furniture rotan perusahaan pun
mengalami penurunan secara drastis.
Merumahkan sejumlah karyawan pun
tak terhindarkan lagi sebagai langkah
efisiensi. Untunglah perusahaan masih
bisa beroperasi karena selain rotan,
perusahaan ini juga memproduksi
furnitur dari bahan kayu lainnya.
Penurunan produksi furnitur rotan
di Kudos, ungkap Yopie, mencapai
puncaknya pada tahun 2011. Pada
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Proses Penandaan
Ban SNI
Dimulai Per 1 Juli 2012

P

roduk ban merupakan salah
satu produk industri andalan
Indonesia yang cukup penting
bagi perekonomian nasional.
Selain memproduksi berbagai jenis ban
yang banyak digunakan masyarakat di
tanah air, produk ban buatan dalam
negeri juga banyak digunakan oleh para
pengguna di banyak negara di seluruh
dunia.
Setiap tahunnya Indonesia berhasil
mengekspor puluhan juta unit ban ke
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mancanegara disamping puluhan juta
unit ban yang dijual di pasar dalam
negeri. Dilihat dari segi kualitasnya, ban
produksi Indonesia termasuk dalam
kelompok ban dengan kualitas prima.
Di pasar domestic sendiri,
produk ban buatan dalam negeri
banyak diminati kalangan konsumen
karena mutunya baik dan harganya
kompetitif. Namun demikian, ada saja
pengusaha importir ban yang berusaha
memasukkan produk ban impor kepasar

domestik walaupun kualitasnya jauh
di bawah kualitas produk ban buatan
dalam negeri. Dengan mengandalkan
harga jual yang lebih murah, produk
ban impor itu kini mulai menggerogoti
pangsa pasar produk ban nasional di
pasar domestik.
Untuk melindungi konsumen ban
di dalam negeri dari serbuan ban murah
dan berkualitas rendah sekaligus untuk
melindungi industri ban nasional yang
sedang tumbuh dan menciptakan acuan
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kualitas produk ban yang dapat beredar
di pasar nasional, pemerintah melalui
Kementerian Perindustrian telah
memberlakukan ketentuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) untuk produk
ban yang berlaku secara wajib. Hal itu
tertuang di dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 11/M-IND/
PER/1/2012 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban
Secara Wajib yang diterbitkan pada
bulan Januari 2012 lalu.
Namun demikian dalam
penerapannya Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) kemudian
mengubah masa transisi proses
penandaan Ban SNI yang semula proses
penandaan Ban SNI itu dilakukan
mulai tanggal 1 Maret 2012 menjadi 1
Juli 2012. Penundaan pemberlakuan
proses penandaan Ban SNI itu
dilakukan sebagai upaya untuk lebih
mendukung kesiapan teknis kalangan
produsen ban dalam pelaksanaan
ketentuan Standar Nasional Indonesia
(SNI) ban secara wajib.
Keputusan tersebut ditetapkan
Menteri Perindustrian (Menperin)
Mohamad S. Hidayat melalui Peraturan
Menteri Perindustrian Republik
Indonesia Nomor 58/M-IND/
PER/5/2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 11/M-IND/PER/1/2012
tentang Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara
Wajib yang diterbitkan tanggal 9 Mei
2012 dan berlaku terhitung mulai
diundangkan pada tanggal 14 Mei
2012.
Menteri Perindustrian Mohamad

S. Hidayat dalam Permenperin No.
58/2012 itu menetapkan bahwa
perusahaan produsen ban wajib
menerapkan SNI dengan memiliki
SPPT-SNI sesuai dengan ketentuan
yang berlaku; dan wajib memberikan
tanda SNI pada setiap produk dengan
cara embos atau penandaan tetap
(permanent stamp) terhitung mulai
tanggal 1 Juli 2012.

Pada setiap produk ban juga wajib
dicantumkan kode produksi yang
minimal berisi informasi minggu dan
tahun produksi di tempat yang mudah
dibaca dengan cara penandaan yang
tidak mudah hilang. Kode produksi
menjadi bagian yang menjadi objek
pengawasan kesesuaian kualitas produk
atas pelaksanaan SNI ban secara wajib.

Ban dari hasil produksi dalam
negeri yang diproduksi sejak tanggal
1 Juli 2012 dan tidak memenuhi
ketentuan di atas dilarang beredar dan
harus dimusnahkan. Ban dari produksi
dalam negeri yang diproduksi sejak
tanggal 1 Juli 2012 dan telah beredar
di pasar namun tidak memenuhi
ketentuan tersebut wajib ditarik dari
peredaran dan dimusnahkan oleh
produsen yang bersangkutan. Tata
cara penarikan produk dan peredaran
serta pemusnahannya dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Terhitung sejak tanggal 1 Juli 2012,
ban yang berasal dari impor yang
akan masuk daerah pabean Indonesia
wajib memenuhi ketentuan SNI
ban secara wajib dimaksud. Untuk
ban asal impor yang telah masuk
kedalam kawasan pabean Indonesia
dan tidak memenuhi ketentuan di atas
maka wajib diselesaikan berdasarkan
ketentuan peraturan perundangundangan. Sedangkan untuk ban asal
impor yang telah beredar di pasaran
tidak memenuhi ketentuan di atas wajib
ditarik dari peredaran dan dimusnahkan
oleh importir yang bersangkutan.
Tata cara penarikan produk
dari peredaran dan pemusnahannya
dari peredaran harus dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. mi
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SNI Wajib Kabel
Disempurnakan
P

emberlakuan ketentuan SNI
secara wajib bagi produk
industri makin menjadi
tuntutan pasar di era
globalisasi dan liberalisasi dewasa ini.
Hal itu tidak terlepas dari munculnya
kebutuhanakan perlindungan terhadap
konsumen (pengguna) dari penggunaan
produk yang tidak berkualitas atau
di bawah kualitas yang seharusnya.
Selain itu, instrument kebijakan
SNI ini juga dapat digunakan untuk
melindungi industri di dalam negeri
yang menghasilkan produk sejenis
terhadap persaingan yang tidak sehat
yang ditimbulkan oleh membanjirnya
produk impor yang substandard di
pasar domestik.
Apalagi untuk produk-produk
industry tertentu yang terkait dengan
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factor keamanan dan keselamatan
manusia penggunanya atau masyarakat
di sekitarnya seperti kabel, maka
penerapan ketentuan SNI bukan hanya
sekedar dibutuhkan melainkan sangat
penting danmenjadi satu keharusan
yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Karena itu, pada bulan Mei
2011 pemerintah c.q. Kementerian
Perindustrian telah menerbitkan
Peraturan Menteri Perindustrian
Republik Indonesia Nomor
50/M-IND/PER/5/2011 tentang
Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Kabel Secara Wajib.
Penerbitan Permenperin ini merupakan
respon sekaligus jawaban atas tuntutan
pasar yang muncul dari masyarakat
konsumen.

Kendati demikian dalam
perjalannya ketentuan pemberlakuan
SNI kabel secara wajib ini
membutuhkan sejumlah penyesuaian
sehubungan dengan terjadinya sejumlah
perubahan pada lingkungan strategis
yang ada. Atas dasar pemikiran
tersebut Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) telah menyesuaikan
sekaligus menyempurnakan ketentuan
tentang penerapan SNI wajib untuk
produk Kabel menyusul dilakukannya
perubahan nomor Harmonized System
(HS) Tahun 2012.
Penyesuaian itu tertuang dalam
Peraturan Menteri Perindustrian
Republik Indonesia Nomor
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57/M-IND/PER/5/2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 50/M-IND/
PER/5/2011 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI)
Kabel Secara Wajib yang ditetapkan
tanggal 9 Mei 2012 dan berlaku sejak
diundangkan pada tanggal 14 Mei
2012.

Menteri Perindustrian Mohamad
S. Hidayat menyatakan selain
karena adanya perubahan nomor
Harmonized System (HS) Tahun
2012, penyesuaian dan penyempurnaan
ketentuan penerapan SNI Kabel
secara wajib itu juga dilakukan untuk
memperlancar proses perdagangan
barang dan jasa secara internasional
terkait pemberlakuan SNI secara wajib
tersebut.
Untuk mengawasi penerapan SNI
Kabel secara wajib tersebut pemeritah
(melalui Direktorat Jenderal Pembina
Industri) menunjuk Petugas Pengawas
Standar Produk (PPSP), yaitu pegawai
negeri sipil di Pusat atau di daerah
yang ditugaskan untuk melakukan
pengawasan barang dan atau jasa
di lokasi produksi dan di luar lokasi
kegiatan produksi yang SNI-nya telah
diberlakukan secara wajib. Pengawasan
sekurang-kurangnya dilakukan 1 (satu)
kali dalam setahun.

Adapun jenis produk, nomor SNI
dan nomor postarif (HS) yang tercakup
di dalam ketentuan penerapan SNI
Kabel secara wajib itu adalah sebagai
berikut:

senur) dengan nomor SNI 04-6629.52006 yang mencakup nomor HS
8544.11.10.00, HS 8544.11.20.00, HS
8544.11.90.10, HS 8544.19.00.10, HS
8544.19.00.90.

Kabel daya dengan insulasi ekstrusi
dan lengkapnya untuk voltase pengenal
dari 1kV (Um = 1,2 kV) sampai dengan
3 kV (Um = 3,6kV)– Bagian 1.Kabel
untuk voltase pengenal 1 kV (Um=
1,2 kV) sampai dengan 3 kV (Um =
3kV)dengan nomor SNI IEC 60502
- 1 2009 yang mencakup nomor HS
8544.11.20.00, HS 8544.11.90.10, HS
8544.11.90.90, HS 8544.19.00.10, HS
8544.19.00.90, HS 8544.60.11.00, HS
8544.60.19.00.
Kabel daya dengan insulasi
ekstrusi dan lengkapnya untuk voltase
pengenaldari 1 kV (UM = 1,2 kV)
sampai dengan 30 kV (Um = 36 kV) –
Bagian 2. Kabel untuk voltase pengenal
6 kV (Um = 7,2 kV) sampai dengan
30 kV (Um = 36 kV) dengan SNI IEC
60502 – 2 2009 dengan nomor HS
8544.11.20.00, HS 8544.11.90.10, HS
8544.11.90.90, HS 8544.19.00.10, HS
8544.19.00.90, HS 8544.60.11.00, HS
8544.60.19.00.
Kabel yang berasal dari produksi
dalam negeri yang tidak memenuhi
ketentuan SNI wajib dilarang beredar
dan harus dimusnahkan oleh produsen
yang bersangkutan. Sedangkan kabel
yang telah beredar di pasar dan berasal
dariproduksi dalam negeri yang tidak

memenuhi ketentuan di atas harus
ditarik dari peredaran dan dimusnahkan
oleh produsen yang bersangkutan.
Kabel yang berasal dari impor
dan tidak memenuhi ketentuan
di atas apabila masuk kekawasan
pabean Indonesia dan/atau daerah
pabean Indonesia wajib diselesaikan
berdasarkan ketentuan perundangundangan. Untuk kabel yang
telah beredar di pasar dan berasal
dari impor yang tidak memenuhi
ketentuan di atas harus ditarik dari
peredaran dan dimusnahkan.Tatacara
penarikan produk dari peredaran
dan pemusnahannya dilakukan
sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Pembinaan dan pengawasan
terhadap pelaksanaan penerapan
SNI Kabel dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Pembina Industri dan dalam
melaksanakan tugasnya itu dapat
berkoordinasi dengan Dinas Provinsi
dan atau Dinas Kabupaten/Kota atau
instansi terkait.

Sementaraitu, BPKIMI
melaksanakan pembinaan terhadap
Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam
rangka penerapan SNI Kabel. BPKIMI
dapat memberikan teguran tertulis
dan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan kepada Lembaga
Penilaian Kesesuaian yang melanggar
ketentuan Peraturan Menteri
Perindustrian ini. mi

Kabel berinsulasi PVC dengan
tegangan pengenal sampai dengan
450/750 V-Bagian 3. Kabelnir selubung
untuk perkawatan magun dengan
nomor SNI 04-6629.3-2006 yang
mencakup nomor HS 8544.11.10.00,
HS 8544.11.20.00, HS 8544.11.90.10,
HS 8544.19.00.10, HS 8544.19.00.90.
Kabel berinsulasi PVC dengan
tegangan pengenal sampai dengan
450/750 V – Bagian 4. Kabel
berselubung untuk perkawatan magun
dengan nomor SNI 04-6629.42006 yang mencakup nomor HS
8544.11.10.00, HS 8544.11.20.00, HS
8544.11.90.10, HS 8544.19.00.10, HS
8544.19.00.90.
Kabel berinsulasi PVC dengan
tegangan pengenal sampai 450/750
V – Bagian 5.Kabel fleksibel (kabel
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BALAI BESAR TEKNOLOGI PENCEGAHAN PENCEMARAN INDUSTRI

Mitra Industri di
Jawa Tengah
Jika balai besar lain mungkin tidak banyak melayani
mitra usahanya (klien), tidak demikian halnya dengan
Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran
Industri (BBTPPI).
keripik, dan abon; biskuit; permen;
rokok; pupuk padat, cair, paving;
genteng; batubara; dan furniture.

Mengusung visi menjadi pusat
unggulan (centre of excellence)
litbang teknologi dan layanan
teknis di bidang pencegahan
pencemaran industri dan mendukung
terealisasinya industri hijau,
beberapa fungsi BBTPPI antara
lain melakukan penelitian dan
pengembangan di bidang teknologi
bahan baku, bahan pembantu, proses,
produk, peralatan, dan pencegahan
pencemaran industri. Balai ini juga
berfungsi melakukan rancang bangun
dan perekayasaan peralatan proses,
alih teknologi, dan konsultasi untuk
membantu pengembangan industri,
guna meminimalisir serta mencegah
pencemaran lingkungan.

B

alai Besar yang dulunya
antara tahun 1962 – 1964
menjadi perwakilan Balai
Penelitian Kimia Bogor
untuk Jawa Tengah dan Daerah
Istimewa Yogjakarta, dan akhirnya
tahun 1975 - 1980 sebagai unit
Lembaga Penelitian dan Pendidikan
Industri dan Kerajinan Rakyat
dengan nama Balai Penelitian
Kimia, sejak tahun 2011 sampai
sekarang sebagai unit pelaksana
teknis Badan Pengkajian Kebijakan
Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI)
Kementerian Perindustrian, ini
bermitra setidaknya dengan 6.000
klien.
Seperti dipaparkan oleh Kepala
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BBTPPI Eddy Siswanto di
Semarang, Jawa Tengah ( Jateng),
lembaga ini bertugas melaksanakan
kegiatan penelitian, pengembangan,
standardisasi, pengujian, sertifikasi,
kalibrasi, dan pengembangan
kompetensi dalam teknologi
pencegahan pencemaran industri,
sesuai kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala BPKIMI.
Para mitra balai di antaranya
berasal dari industri yang meminta
pengujian sampel air limbah, air
sumur, air sungai, laut; air proses;
limbah padat; AMDK (galon,
botol, gelas); tepung terigu; garam
konsumsi; mie instan; kecap (saos,
sirup); ikan; sayur dan buah; kerupuk,

Selain itu juga melakukan layanan
teknis pengujian mutu bahan baku,
bahan pembantu, produk akhir, hasil
ikutan, dan limbah industri, serta
sertifikasi dan kalibrasi. Itu sebabnya
balai memiliki sejumlah laboratorium
antara lain laboratorium (lab) uji
instrumen; lab uji air dan limbah
cair; lab biologi lingkungan; lab uji
gas, udara, kebisingan dan getaran;
lab konservasi energi; lab uji limbah
padat dan B3; serta lab litbang/riset
lingkungan.
Berbagai bentuk kerjasama
penelitian yang selama ini dilakukan
antara lain dengan PT Nissin
Biscuits, di Ungaran, Jateng, di mana
bentuk kegiatannya adalah kerjasama
unit pengolahan limbah cair industri
biskuit. Dengan PT Royal Korindah
– Banjarnegara dan PT Cosmo –
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Banjarnegara mengikat kerjasama
unit pengolahan limbah cair industri
bulu mata palsu; dengan Badan
Lingkungan Hidup (BLH) Prov.
Jateng, Badan Pengawasan Obat dan
Makanan Semarang, dan BLH Kota
Semarang mengikat kerjasama unit
pengolah limbah cair laboratorium
dengan sistem elektroflotasi.
Balai juga mengikat kerjasama
dengan PT Kayu Lapis Indonesia
di Kendal dalam pengelolaan unit
pengolah limbah cair industri
kayu; PT Usman Jaya Tekstil,
Magelang untuk unit pengolah
limbah cair industri tekstil; Pabrik
Gula Rendeng, Kudus, untuk alat
penangkap debu limbahnya, dan
industri batik di Pekalongan dalam
kerjasama unit pengolah limbah
dengan sistem elektroflotasi.
Dorong Industri Garam Penuhi
SNI

BBTPPI juga menjadi satusatunya balai yang bekerjasama
dengan industri garam dalam upaya
meningkatkan mutu industri garam
rakyat, sehingga mampu memenuhi
Standar Nasional Indonesia (SNI).
Kerjasama yang dimulai tahun
ini sampai tahun 2014, berusaha
meningkatkan kadar Natrium
Chlorida (NaCl) agar mampu
mencapai syarat SNI menjadi 97%.

Rata-rata kadar NaCl industri
garam yang di wilayah Jateng
tersebar di daerah Pati, Kudus,
sampai Rembang, kadar NaCl-nya
baru mencapai 94%. Sedang untuk
mencapai standar garam industri,
kadar NaCl-nya berkisar antara 98%
s/d 99%. Di sini balai mengikat
kerjasama dengan PT Garam dalam
upaya meningkatkan produktivitas
dan mutu industri garam rakyat,
sehingga pada akhirnya sebagai
BUMN, PT Garam mau juga
menyerap garam rakyat.

Dengan BUMN lain, kerjasama
yang diikat seperti dengan
Pertamina, dalam rangka audit
energi dan audit lingkungan. Salah
satu materi yang diaudit adalah
perhitungan penggunaan listrik,
apakah sudah cukup efisien, dan
yang dihitung adalah besarnya nilai
pemakaian apakah sudah beroperasi
sesuai dengan kaidah. Yang berkaitan
dengan audit lingkungan adalah
apakah beroperasinya terminal
bahan bakar minyak (TBBM) tidak
mengganggu lingkungan. Program
ini sudah berjalan dari tahun 2010
sd 2011. Hasilnya antara lain yang
dilakukan Pertamina sudah cukup
baik, tetapi ada beberapa divisi
seperti distribusi yang tidak efisien.
Balai juga dilengkapi

laboratorium aneka produk seperti
lab uji aneka komoditi; lab uji
mikrobiologi; lab uji furnitur dan
bahan bangunan; lab uji rokok;
lab litbang serta lab kalibrasi,
yang semuanya sudah terakreditasi
ISO 17025. Sebagai lembaga
sertifikasi, BBTPPI sudah menjadi
Lembaga Sertifikasi Produk yang
sejak tahun 2004 telah diakreditasi
Komite Akreditasi Nasional (KAN)
dengan ruang lingkup makanan
dan minuman; pupuk, dan lainnya.
Sebagai lembaga BIS Quality
Assurance yang diakreditasi sejak
tahun 1999, ruang lingkupnya
mencakup produk makanan dan
minuman; tembakau; tekstil dan
produk tekstil; produk kimia dan
serat; obat-obatan; produk karet
dan produk plastik; konstruksi; jasa
keuangan; real estate; penyewaan;
kesehatan dan tugas sosial. Pada
jasa ini, sekitar 32 perusahaan sudah
menjadi mitra BBTPPI.
Lembaga ini juga mengeluarkan
sertifikasi bidang lingkungan
dengan nama BRISEMA (BRIS
Environment Management
Assurance), yang diakreditasi KAN
tahun 2006. Ruang lingkupnya
untuk sektor tekstil dan produk
tekstil; kayu dan produk kayu; pulp;
kertas dan produk kertas; produk
makanan dan minuman; tembakau;
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obat-obatan dan penyediaan
ketenagalistrikan. Di bidang ini,
mitra BBTPPI baru satu perusahaan
yaitu PT Royal Korindah yang
berlokasi di Banjarnegara, Jateng.
Yang menarik, di antara sejumlah
kegiatan jasa pelayanan Balai, ada
juga kegiatan jasa pengujian limbah
udara yang ternyata paling banyak
peminatnya.
Menurut Eddy Siswanto, untuk
jasa pengujian limbah udara ini
klien (mitra) harus menunggu
sampai sekitar 3 bulan lamanya,
untuk mendapatkan jasa tersebut.
Sebab selain keterbatasan tenaga,
alat pengujian juga kebanyakan
sudah waktunya untuk diganti,
karena sudah dimakan umur.
Ditambahkannya, ”Sekitar 20%
dari peralatan kami sudah perlu
diremajakan (revitalisasi), karena
berasal dari tahun 1990-an. Kami
didukung oleh 6 laboratorium
limbah dan lingkungan serta
laboratorium aneka produk, 42 unit
komputer terkoneksi dalam jaringan
LAN, dan 149 unit laboratorium
instrumen, kami memberi pelayanan
jasa penelitian dan pengembangan;
jasa pelatihan teknis operasional; jasa
konsultasi 3.7. LD 50; standardisasi
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dan pengawasan mutu produk; jasa
kalibrasi; jasa sertifikasi ISO 9000,
ISO 14000, dan SNI; jasa rancang
bangun dan perekayasaan industri;
jasa penanganan pencemaran;
serta jasa audit energi. Pada saat
ini kekuatan sumber daya manusia
(SDM) kami hanya 129 orang.
Idealnya kami membutuhkan sekitar
150 orang. Sebagai solusi, kami
mempekerjakan pihak ketiga untuk
mengisi kebutuhan tenaga analis
dan juga beberapa orang siswa SMK
(Sekolah Menengah Kejuruan).

Beberapa waktu yang lalu
Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) mensosialisasikan
kebijakan tentang dimungkinkannya
seorang PNS naik pangkatnya satu
tingkat, apabila pegawai negeri sipil
(PNS) menemukan sesuatu yang
berguna bagi negara. Diharapkan
insentif ini mampu menstimulir
minat para peneliti menghasilkan
penemuan yang berguna, dan tidak
semata-mata hanya mengeluhkan
minimnya fasilitas yang ada,” jelas
Eddy menutup perbincangan. mi
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Balai Besar Industri Hasil Perkebunan 

Pusat Inovasi
Kakao Indonesia

Kementerian Perindustrian selaku institusi
pembina Industri Nasional memiliki tugas penting
sebagai pelaksana dan pendukung penelitian dan
pengembangan di bidang industri.

U

ntuk mendukung hal
tersebut, Kemenperin
saat ini telah memiliki 11
Balai Besar Industri yaitu
Balai Besar Tekstil di Bandung, Balai
Besar Industri Hasil Perkebunan di
Makassar, Balai Besar Kerajinan dan
Batik di Yogyakarta, Balai Besar Kimia
dan Kemasan di Jakarta, Balai Besar
Pulp dan Kertas di Bandung, Balai
Besar Keramik di Bandung, Balai
Besar Logam dan Mesin di Bandung,

Balai Besar Bahan dan Barang Teknik
di Bandung, Balai Besar Industri
Agro di Bogor, Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri
di Semarang serta Balai Besar Kulit
dan Karet di Yogyakarta. Balai-balai
tersebut dapat memberikan pelayanan
jasa pengujian industri, baik dalam
jasa pengujian mutu barang/produk
industri, sertifikasi produk, maupun
sertifikasi sistem manajemen mutu dan
lain-lain.
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bangun dan perekayasaan mesin
peralatan pengolahan industri hasil
perkebunan skala IKM).

Berlokasi di kota Makassar, Balai
Besar Industri Hasil Perkebunan
(BBIHP) yang merupakan salah satu
unit pelaksana teknis yang berada di
bawah naungan Badan Pengkajian
Kebijakan, Iklim dan Mutu Industri
(BPKIMI) Kementerian Perindustrian.
BBIHP yang beralamat di Jalan
Racing Center no.28 Makassar ini
berdiri sejak tahun 1947 dengan nama
Laboratorium Voor Scheikundig
Onderzock sebagai cabang dari
Bogor. Pada tahun 1952 namanya
berubah menjadi Balai Penyelidikan
Kimia Makassar. Kemudian tahun
1962 berganti nama menjadi Balai
Penelitian Kimia Makassar, sampai
pada tahun 1980 menjadi Balai
Penelitian dan Pengembangan
Industri Ujung Pandang (BIUP).
Dengan terjadinya penggabungan
antara Departemen Perindustrian
dan Departemen Perdagangan, Balai
Litbang Industri Makassar berubah
menjadi Balai Litbang Indag Makassar.
Tahun 2002 namanya diganti menjadi
Balai Riset dan Standardisasi Industri
dan Perdagangan Makassar. Terakhir
pada tahun 2006, Baristand Industri
Makassar ditingkatkan menjadi Balai
Besar Industri Hasil Perkebunan
(BBIHP).
Jasa teknis yang dilayani oleh
38
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BBIHP meliputi jasa litbang,
sertifikasi, pengujian, kalibrasi,
standardisasi, pelatihan, konsultasi,
serta jasa Rancang Bangun dan
Perekayasaan Industri (RBPI). Jasa
litbang termasuk menyediakan
solusi permasalahan teknologi dan
pengembangan produk dan proses. Jasa
sertifikasi berupa pelayanan sertifikasi
produk untuk memperoleh Sertifikat
Produk Penggunaan Tanda SNI. Jasa
pengujian yakni jasa pengujian mutu
bahan baku, bahan pembantu, produk
dan limbah industri dengan mengacu
pada SNI atau Standar Internasional
lainnya.
Tersedia pula jasa kalibrasi
(massa, volumemetrik, suhu), jasa
standardisasi (melakukan penyiapan
rancangan, penerapan, pengawasan,
dan revisi standar SNI, khususnya
untuk metode uji dan standar kualitas,
yang difokuskan pada bahan baku,
bahan pembantu dan produk), jasa
konsultansi (teknologi pengolahan
komoditas hasil perkebunan,
penyiapan studi kelayakan khususnya
bagi IKM, penerapan ISO 9000
(Sistem Manajemen Mutu),
ISO 14000 (Sistem Manajemen
Lingkungan), dan ISO 17025 (Sistem
Manajemen Laboratorium)), dan jasa
RBPI (menyediakan jasa rancang

Pelatihan merupakan salah satu
jasa teknis yang diberikan kepada
masyarakat untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan
di bidang teknologi terutama
pengolahan dan manajemen kakao
serta hasil perkebunan lainnya.
Pelatihan yang disediakan antara lain
meliputi manajemen dan teknologi
pengolahan dari industri hasil
perkebunan, pencegahan polusi dan
teknologi pengolahan limbah, Sistem
Manajemen, seperti ISO 9000 series
(Mutu), ISO 14000 (Lingkungan),
ISO 17025 (Laboratorium) serta
standardisasi dan penerapan SNI.
Di masa yang akan datang, BBIHP
merencanakan menyediakan jasa
alih teknologi yaitu teknologi yang
dikuasai melalui hasil penelitian yang
siap diaplikasikan di industri atau di
masyarakat.
Animo masyarakat terhadap
pelayanan jasa teknis BBIHP sendiri
tercatat cukup tinggi. Animo tersebut
umumnya berasal dari sektor industri
(besar dan menengah), pemerintah
propinsi dan kabupaten/kota,
perguruan tinggi, Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK), UKM dan dari
perseorangan. Pelayanan BBIHP
yang tersedia ditunjang oleh sumber
daya manusia dan peneliti yang
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kompeten dengan keahlian meliputi
teknologi hasil perkebunan, teknologi
pangan, teknologi perekayasaan alat
pasca panen dan teknik kimia serta
didukung oleh laboratorium uji
yang terakreditasi dan laboratorium
proses yang memiliki peralatan yang
memadai.
Sejauh ini BBIHP telah melakukan
kerjasama dengan berbagai pihak
dalam rangka mengembangkan dan
meningkatkan pelayanan jasa kepada
masyarakat antara lain dengan pihak
Pemda Provinsi Sulawesi Selatan,
Pemda Provinsi Sulawesi Barat,
Pemda Provinsi Sulawesi Tengah,
dan beberapa Pemda kabupaten.
Kerjasama serupa juga dijalin dengan
pihak industri (PT Semen Tonasa,
PT PLN Biak, PT Makassar Tower,
PT Phillips, PT Makassar Te’ne, PT
Barawaja Steel, PT Sermani Steel,
Kawasan Industri Makassar (KIMA)),
pihak perguruan tinggi (UNHAS,
UMI, Politeknis Pertanian (Politani)
Pangkep, UKIP Makassar) serta Pihak
Kementerian/Lembaga (Ristek, JICA,
dan lain-lain).
Tidak mau ketinggalan di
bidang inovasi, BBIHP juga telah
menghasilkan inovasi teknologi
dalam bentuk perekayasaan peralatan
pengolahan kakao seperti Desain dan
Unjuk Kerja Alat Tempering Cokelat
Tipe Silinder Berjaket Air, Disain
Roasting Type TC-20. Inovasi ini

sejalan dengan tujuan BBIHP dalam
melakukan peningkatan nilai komoditi
melalui pengolahan pasca panen
dan peningkatan kualitas fermentasi
pada komoditi kakao. Demikian pula
dengan teknologi dan pemanfaatan
limbah hasil industri perkebunan
yang telah digarap BBIHP meliputi
pemanfaatan kulit buah kakao sebagai
zat warna alami pada kain sutera dan
pakan ternak. Implementasi lainnya
adalah pemanfaatan limbah hasil
penyulingan minyak atsiri dari daun
cengkeh sebagai pupuk organik yang
telah diterapkan pada Gabungan
Kelompok Tani (GAPOKTAN)
Reso Pammase, Kec. Larompong,
Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Sebagai salah satu Balai Besar
yang memiliki spesifikasi di bidang
hasil perkebunan, BBIHP turut
memberikan pembinaan terhadap
para pelaku industri kecil di bidang
tanaman kakao. Pembinaan tersebut
antara lain dilakukan dengan
memberikan pelatihan di bidang
pengolahan diversifikasi kakao,
pengoperasian alat pengolahan kakao,
bimbingan dan pendampingan teknis
dalam rangka peningkatan mutu
produk kakao serta menjalin kerjasama
litbang untuk pengembangan produk
kakao.
“Kita ingin menjadi penyedia
jasa yang terpercaya dan ingin dapat
mengakomodasi konsumen dengan

cepat. Jika ada problem, para pelaku
industri dapat mendapatkan solusi dan
jawaban dari BBIHP sehingga orang
yang mencari informasi akan mudah
mendapatkan apa yang diinginkan,”
ungkap Kepala BBIHP, Ir Andoyo
Sugiharto, M.Sc saat diwawancara di
ruang kerjanya (25/6). Terkait dengan
perkembangan teknologi industri,
Andoyo menegaskan kembali visi
BBIHP sebagai lembaga penelitian
dan pengembangan serta penyedia
layanan jasa teknis yang unggul dan
terdepan.
Namun, ia mengakui saat ini
informasi yang tersedia masih belum
lengkap. Ke depannya, ia berencana
menyediakan informasi mencakup
semua industri, tidak hanya informasi
mengenai IKM saja. ”Rencananya
kita akan dijadikan sentra informasi
untuk kawasan Timur Indonesia,”
tambahnya. Dengan berusaha
meminimalkan tingkat keluhan
pengguna jasa teknis, BBIHP
diharapkan dapat menjadi penyedia
jasa yang terpercaya bagi pihak
industri dan masyarakat. Selanjutnya
dikatakan bahwa tantangan yang
harus dihadapi BBIHP di masa depan
adalah pengembangan BBIHP sebagai
pusat data, informasi, penelitian
pengembangan teknologi pengolahan
kakao, pengembangan perekayasaan
peralatan kakao dan juga sebagai pusat
inovasi produk berbasis kakao.

mi
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Kacang Dua Kelinci

TUMBUH DAN BERKEMBANG BERSAMA MASYARAKAT PATI, JATENG

perusahaan bertumbuh jadi besar.
Itu sebabnya bagi perusahaan, lebih
penting banyak mengembangkan
berbagai program sosial, seperti
dukungan dan apresiasi kepada
olahragawan nasional, santunan pada
yatim piatu dan dhuafa, sumbangan
korban bencana alam, program
penghijauan, sampai berbagai upaya
dalam bentuk membangun desa,
dibanding perusahaan menerima
berbagai penghargaan.

Filosofi yang dibangun perusahaan produsen kacang
garing dan non kacang garing “Dua Kelinci,” adalah
mengangkat kota Pati, agar industri ini dapat
bertumbuh bersama masyarakatnya di kota kecil
tersebut.

K

arenanya, seperti
dikemukakan oleh Djuli
Murtadho, selaku Direktur
Produksi PT Dua Kelinci,
yang dijumpai Media Industri, saat
kunjungan kerja ke wilayah Pati,
Jawa Tengah ( Jateng), perusahaan
tidak hanya bekerjasama dengan para
petani kacang di wilayah tersebut
saja, melainkan juga perusahaan
mengembangkan yang dinamakan
Wisata Industri Dua Kelinci.

“Sebenarnya wisata industri ini
merupakan gagasan unik dan kreatif
dari Dua Kelinci guna berbagi dengan
masyarakat umum, sehingga mereka
yang berkunjung ke sini tidak hanya
berekreasi, tetapi juga memperoleh
ilmu pengetahuan dan nilai sejarah
produksi kacang Dua Kelinci (DK).
Sarana cuma-cuma ini bertujuan
memperkenalkan lebih dalam dunia
bisnis dan industri pengolahan
kacang kulit secara profesional
40
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dan berkualitas. Selain itu juga
bertujuan mengembangkan wawasan
pengetahuan dan teknologi produksi
kacang, sehingga pada akhirnya
menimbulkan rasa bangga dan cinta
terhadap produk unggulan dalam
negeri,” kata Djuli yang didampingi M.
Ridwan selaku Senior GM Manager
PT DK.
Karena itu, selain menawarkan
wisata industri terutama kepada
anak-anak sekolah, variasi berbagai
rombongan seperti dari organisasi,
ibu-ibu PKK, anggota DPR,
perusahaan juga menjalin kerjasama
dengan lembaga ESQ untuk memberi
pelatihan mengenai kejujuran, dengan
tajuk ‘The Power of Jujur.’ Perusahaan
yang menjunjung tinggi nilai kejujuran
ini, menjadi dasar pengembangan
bahwa berusaha menjadi jujur adalah
untuk mendapat berkah Tuhan. Di
sini ditanamkan nilai, bahwa sinergi
dengan masyarakat Pati, menjadikan

Hampir setiap hari selalu ada
saja pabrik yang dilengkapi dengan
toko “Kios Kelinci,” ini menerima
kunjungan dari tamu-tamu wisata
industri. Pada intinya tujuan akhir
yang ingin dikembangkan adalah
berupaya membawa Pati lebih
mengenal potensi Kota Pati. Tahun ini
perusahaan melengkapi pelayanannya
dengan membuka “Warung Pati,” yang
menyajikan berbagai hidangan kuliner
khas Pati, Jateng. Bahkan rencananya
tahun 2013, perusahaan yang
menggunakan logo kelinci ini, akan
membangun Taman Kelinci dengan
luas diperkirakan sekitar 1 ha. Djuli
menjelaskan, selain wisata industri
yang sudah lebih dulu dikembangkan,
Taman Kelinci dilengkapi juga
dengan warung makan dan taman
pintar yang menyajikan kelinci hidup,
aneka tanaman dan pepohonan, serta
mainan pintar. Idenya adalah ingin
mencerdaskan bangsa dan membangun
potensi sumber daya manusia, karena
perusahaan sadar, dengan membangun
nilai lokal yang terpelihara dengan
baik, akan kian memperkokoh
eksistensi perusahaan, yang sebenarnya
diawali dari kota Surabaya ini.
Sejarah dan Produksi Kacang
Dua Kelinci

Cikal bakal perusahaan dimulai
tahun 1972 dari usaha re-packing
kacang garing dengan merek Sari
Gurih, berlogo gambar Dua Kelinci.
Usaha re-packing kacang garing
didirikan oleh suami istri Ho Sie
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Ak dan Lauw Bie Giok. Kala itu
dengan merek Sari Gurih, mereka
sudah menggunakan logo bergambar
dua ekor kelinci. Akhirnya tahun
1982 merek berubah dari Sari Gurih
menjadi Dua Kelinci, karena sebagian
besar konsumen lebih suka menyebut
Dua Kelinci.

Tahun 1985 mulai berkembang
menjadi industri dengan didirikannya
PT Dua Kelinci di Pati, Jateng oleh
Ali Arifin dan Hadi Sutiono. Sejak
saat itu Pati berkembang menjadi
sentra industri kacang garing di
Indonesia. Tahun 2000 perusahaan
mulai mengembangkan produk yaitu
memproduksi varian kacang kulit,
kacang bersalut tepung, serta produk
makanan ringan berbahan dasar
tepung, pengembangan peralatan serta
mesin produksi berteknologi modern.
Tahun 2007 dimulai pengembangan
sistem manajemen mutu berstandar
internasional, manajemen keamanan,
dan kehalalan pangan.

Lebih jauh Djuli menjabarkan,”
Dilihat dari kategorisasinya, secara
umum produksi DK dibagi dua
yakni kacang garing (sekitar 40%),
dan non kacang garing (60%). Jadi
di luar produk kacang yang sudah
menjadi primadona, PT DK juga
memproduksi berbagai jenis minuman
siap saji berbahan baku aneka buah.
Bahan baku yang diperoleh dari para
petani di wilayah Pati ini dan sumber
lain di luar Pati (para supplier), diikat
berdasarkan hubungan bisnis saja.
Tetapi kami tidak mengikat kerjasama
secara eksklusif, artinya mereka boleh
saja bekerjasama dengan perusahaan
lainnya. Komunikasi dengan para
petani dan pemasok yang jumlahnya
ratusan orang tersebut, dilakukan
secara intensif selama 24 jam, sehingga
kapan saja mereka memasok bahan
baku (kacang basah) tidak mengenal
waktu. Yang pasti penghitungan
berat/volume kacang, dilakukan
secara obyektif menggunakan sistem
komputer, sehingga siapa saja bisa
saling cek.”
Mengapa demikian, seperti
dijelaskan oleh M. Ridwan, kacang
adalah komoditi yang produksinya
tergantung pada musim, sehingga
dalam setahun ada tiga kali musim
panen yang besar, yakni gelombang
pertama bulan Januari; gelombang
kedua periode bulan April – Mei; dan

gelombang ketiga adalah pada periode
bulan Juli – Agustus – September.
Kondisi kacang yang dikirim ke
pabrik adalah jenis kacang yang segar
(fresh), dan untuk jenis kacang yang
sudah tua dihargai dua kali dari harga
kacang yang umurnya lebih muda.
Harga kacang segar tersebut bervariasi
antara Rp 250,-/kg s.d Rp 350,-/
kg. Kami menggunakan pendekatan
kekeluargaan, sehingga mereka
juga merasa pabrik tersebut seperti
rumahnya sendiri. Sistem pembayaran
dari pabrik kepada mereka selalu
dilakukan secara tunai.

Dari produksi kacang garing
bervariasi antara +10 ribu ton per
tahun, dan non kacang garing sekitar
+ 15 ribu ton per tahun, dan secara
operasional dihasilkan sekitar 500 ton
per hari, tetapi pada musim kacang
mengalami panen puncak, kapasitas
produksi ditingkatkan sampai dua kali
lipat. Proses produksi dilalui dalam
enam tahapan, mulai dari pencucian;
perebusan; pengeringan; penyimpanan
(storage); proses sortasi; sampai
akhirnya proses packing. Kacang yang
disimpan dalam storage di ruang
pendinginan (cool room) dapat bertahan
sampai 7 bulan. Biasanya pabrik
hanya menyimpan kacang selama
masa tiga bulan, mengingat sistem
musim kacang yang sudah disinggung
sebelumnya. Sementara dalam proses
sortasi, kacang dipilah (sortir) dan
dioven.
Mesin-mesin produksi di pabrik
DK kebanyakan diproduksi dan
didesain sendiri, sehingga hampir
dikatakan pada jenis mesin produksi
kacang garing, Indonesia sudah
menjadi pemimpin pasar (leading),
demikian juga untuk produksi kacang
kulitnya, Indonesia memimpin di pasar
dunia. Kecuali untuk jenis kacang lapis
tepung (coated peanuts), Indonesia
masih membeli kacangnya dari India.
Di dalam negeri sebenarnya ada, tetapi
pasokannya hanya sedikit. Karena itu
yang diimpor jumlahnya masih besar
sekitar 70% sd 80% dari kebutuhan.
PT DK mempekerjakan sekitar
4 ribu pekerja yang langsung
terlibat, dan sistem kerja dilakukan
melalui 3 shift. Laboratorium yang
dimiliki DK antara lain laboratorium
mikrobiologi, kimia pangan, limbah,
dan organoleptik. Bidang riset
dan pengembangan secara spesifik

melakukan penyempurnaan dan
pengembangan produk. Karenanya
selain didukung tenaga-tenaga
profesional, divisi ini diperkuat juga
oleh staf ahli dan konsultan eksternal.
Karenanya evaluasi produk sampai
keluarnya produk baru senantiasa
dilakukan sepanjang waktu, bisa
setahun sekali, dua kali atau lebih
banyak lagi.
Brand Image Product

Berbagai upaya dilakukan
perusahaan dalam memperkuat brand
DK dengan membentuk jaringan
distribusi yang merata pada skala
global. Kendati dalam volume yang
masih kecil (di bawah 10%), produk
DK diekspor ke sejumlah negara
Asia seperti Malaysia, Hong Kong,
Thailand, Filipina, Brunei Darussalam,
Amerika Serikat, dan RRT. Produk
DK juga masuk ke beberapa negara
Eropa seperti Belanda. Perusahaan
juga mengikuti pameran yang
diadakan di sejumlah negara seperti
Singapura, Thailand, Filipina, Dubai,
dan Afrika.
Selain itu melalui image, bahwa
nonton bola dan bermain bola,
menjadi ‘lebih enak’ kalau ditemani
makan kacang, perusahaan secara
resmi menjadi sponsor resmi klub
Realmadrid, Spanyol. Menurut Djuli,
ada alasannya mengapa menggandeng
klub tersebut, selain karena klub
sepak bola di Spanyol termasuk yang
berprestasi cukup bagus, juga karena
bola merupakan salah satu permainan
yang digemari hampir seluruh
kalangan masyarakat di berbagai
negara.
Dengan demikian perusahaan
Dua Kelinci kerap mendatangkan
sejumlah pemain legendaris dunia
sepeti Xabi Alonso dan Luis Figo,
serta merangkumnya dalam berbagai
even “Indonesia Mengoper Bola,” dan
“Indonesia Menggiring Bola.” Even
yang kerap digelar sejak dua tahun
terakhir ini, diadakan di berbagai
kota besar seperti Jakarta, Bandung,
Semarang, dan Surabaya. Ada juga
kunjungan ke markas Realmadrid
dalam bentuk field trip ke Stadion
Santiago Bernabeau, serta mengirim
beberapa pemain dari Persatuan
Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI)
mengadakan peninjauan ke sana. mi
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Gerakan Bersama

Penggunaan
Furnitur Rotan

Guna mengantisipasi pelaksanaan kebijakan pelarangan
ekspor bahan baku rotan dan mencegah penumpukan
bahan baku rotan, pemerintah telah meningkatkan
pemanfaatan produk rotan seperti furnitur untuk
instansi pemerintah, swasta dan sekolah.

M

enteri Perindustrian
Mohamad S.
Hidayat, mengatakan,
Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) telah
menyusun gerakan bersama untuk
meningkatkan penggunaan furnitur
rotan Indonesia di kantor-kantor
instansi pemerintah, kantor swasta, dan
sekolah-sekolah.
“Kemenperin juga telah
mengeluarkan surat kepada para
42
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Menteri dan para Gubenur yang intinya
menganjurkan agar menggunakan
furnitur rotan Indonesia dalam
memenuhi kebutuhan furnitur di
jajaran instansinya, baik di pusat
maupun di daerah,” kata MS. Hidayat,
di sela peresmian pelaksanaan Program
Pemberian Bantuan Bangku Rotan
untuk Sekolah atau Comfort School with
Rattan yang merupakan bagian dari
pelaksanaan CSR Rotan, di Katingan,
Kalimantan Tengah, akhir Mei lalu.

Khusus bagi BUMN dan Swasta,
Menperin mengharapkan agar
dapat mengalokasikan dana Program
Kemitraan & Bina Lingkungan
(PKBL) atau dana Corporate Social
Responsibility (CSR)-nya untuk
membantu pengadaan meja-kursi
yang terbuat dari rotan untuk sekolahsekolah.
“Hal ini dimaksudkan selain
untuk memenuhi fasilitas belajarmengajar siswa didik, juga untuk
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Produk Dalam Negeri,”ujar Menperin.
Program yang diluncurkan
Kemenperin itu langsung ditanggapi
positif dari pihak swasta nasional.
Sedikitnya 10 perusahaan besar
nasional memberikan bantuan Rp500
juta-Rp700 juta guna mendukung
Comfort School with Rattan, program
bantuan bangku dan meja rotan untuk
sekolah. Perusahaan itu antara lain
Grup Indika Energy, Grup Adaro,
Grup Wilmar, Grup Sinar Mas, Grup
Indofood, BCA, dan PT Apac Inti
Corpora Tbk.
Perlu Dikembangkan

membantu sektor industri dalam upaya
peningkatan penyerapan bahan baku
rotan,” tegas Menperin.

Terkait dengan program CSR rotan
itu, Kemenperin telah membentuk Tim
Penggerak Peningkatan Penggunaan
Furnitur Rotan di Instansi Pemerintah
dan Sekolah (TP3FR).
Sekolah menjadi sasaran dari
program itu karena sarana belajar yang
lengkap merupakan salah satu faktor
penting dalam upaya meningkatkan
kecerdasan bangsa, membangun
generasi bangsa yang lebih baik dan
mewujudkan pencapaian MDGs
Indonesia yang lebih baik. Sebagai
catatan, saat ini di Indonesia terdapat
sekitar 607 ribu ruang kelas tingkat
pendidikan dasar (SD dan SMP) dan
sebanyak 332 ribu ruang kelas (54%)
kondisinya rusak ringan, rusak sedang
dan rusak berat.

Program penyediaan sarana
belajar di kelas dari rotan dikemas
oleh Kemenperin dan TP3FR dalam
bentuk Program Comfort School with
Rattan. Secara keseluruhan program
TP3FR bertujuan untuk memperluas
penggunaan furnitur rotan di dalam
negeri, melestarikan rotan yang
berdampak pada pelestarian hutan, dan
memperluas lapangan kerja.
Adapun daerah sasaran dari
Program Comfort School with Rattan
Kemenperin pada tahun 2012 adalah

sekolah-sekolah di daerah penghasil
bahan baku rotan dan di daerah sentra
industri rotan. Daerah penghasil
rotan yang dimaksud salah satunya
adalah Provinsi Kalimantan Tengah,
sedangkan daerah sentra industri rotan
adalah daerah-daerah di Pulau Jawa.
“Dampak dari program ini
diharapkan dapat mendorong
berkembangnya industri furnitur rotan
di daerah penghasil bahan baku rotan,
memberdayakan industri kecil dan
menengah furnitur rotan di sentra
industri rotan di Pulau Jawa, serta
meningkatkan daya saing industri
rotan dengan tetap memperhatikan
kelestarian sumber daya rotan,” ujar
Menperin.
Selain itu, ungkap Menperin,
program itu juga diharapkan dapat
menggairahkan inovasi dan kreativitas
yang membuka peluang bagi industri
pengolahan rotan untuk membuat
produk selain furnitur dan kerajinan.
Di sisi lain, para pelaku dunia usaha
baik swasta maupun BUMN memiliki
alternatif mewujudkan kepeduliannya
pada lingkungan sosial sekaligus
kepedulian pada pelestarian alam,
tenaga kerja dan pemberdayaan
ekonomi di daerah secara terintegrasi.
“Kepada masyarakat luas diharapkan
timbul ketertarikan dan kepercayaan
terhadap produk rotan sesuai dengan
Program Peningkatan Penggunaan

Menperin MS. Hidayat
mengingatkan bahwa industri barang
jadi rotan merupakan industri hilir
berbasis agro yang perlu dikembangkan
guna meningkatkan nilai tambah dan
menimbulkan mutiplier effect secara
nasional baik berupa penyerapan
tenaga kerja, perolehan devisa,
peningkatan keterampilan dan
menumbuhkembangkan industri
pendukung terkait.
Indonesia merupakan negara yang
sangat kaya akan sumber daya rotan
dan menjadi negara penghasil rotan
terbesar di dunia. Sekitar 85% bahan
baku rotan di seluruh dunia dihasilkan
oleh Indonesia, sisanya dihasilkan oleh
negara lain seperti Philippina, Vietnam
dan negara-negara Asia lainnya.

Daerah penghasil rotan di Indonesia
tersebar di Pulau Kalimantan,
Sumatera, Sulawesi dan Papua. Rotan
merupakan bahan baku dari alam yang
ramah lingkungan, karena rotan hidup
di pepohonan. Jika rotan tumbuh
dengan baik artinya hutan yang menjadi
naungannya akan lestari.
Kekayaan bahan baku rotan ini
menempatkan rotan sebagai komoditi
istimewa yang patut dikembangkan
seoptimal mungkin. Jika memang hanya
Indonesia yang memiliki potensi rotan
paling besar, maka sudah sepantasnya
kita menjadikannya icon produk asli
Indonesia.
Apalagi pemerintah sejak awal
tahun 2012 ini telah menerapkan
larangan ekspor bahan baku rotan
sehingga peluang untuk menjadi
produsen rotan terbesar di dunia makin
terbuka. mi
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PETANI DAN PENGUSAHA GARAM

Minta Pemerintah
Stabilkan Harga
Sejumlah petani dan pengusaha garam rakyat mengeluhkan rendahnya harga
garam, terkait dengan musim panen yang terjadi beberapa bulan ini.

S

aat ditemui di pabriknya pekan
ini, produsen garam PT Tirto
Samudera Mulyo, Urip Sulawe
menuturkan dengan produk
garam kualitas 2 (K2) harga garamnya
hanya dihargai Rp1.200/kg, sementara
harga garam di tingkat petani adalah
Rp475/kg. Padahal bulan yang lalu
harga garam kualitas sama sempat
mencapai Rp1.400/kg, ujarnya.
Selain faktor harga, pada pertemuan
sekitar dua bulan yang lalu difasilitasi
antara 97 produsen garam rakyat,
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(Disperindag) Kab. Pati, dipimpin
Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah
( Jateng), yang intinya membahas
mengenai aturan iodisasi garam rakyat,
teknik pengetahuan, dan pemasaran
garam, juga membicarakan mengenai
persaingan usaha. “Saat itu diharapkan
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para pengusaha mampu mencapai kadar
garam (Na Cl) mengandung yodium
minimal mengandung 30 ppm (part per
million). Dulu diharapkan kadar garam
(Na Cl) mengandung yodium antara 30
s/d 80 ppm, kini dipersyaratkan cukup
30 ppm,” jelas Urip kala ditemui Media
Industri.
Selain itu ditengarai juga salah satu
faktor yang menyebabkan tingkat harga
cukup rendah di kalangan pengusaha,
adalah karena terjadinya persaingan
tidak sehat di antara para pengusaha,
karena saat ini dinilai jumlah pengusaha
produsen garam beryodium sudah
terlalu banyak yakni 97 pengusaha.
Dengan kondisi yang ada, maka
idealnya untuk mencapai tingkat harga
seperti yang diinginkan, seharusnya
jumlah pengusaha hanya sekitar 30’an.
Bicara mengenai Standar Nasional

Indonesia (SNI) sebagai standar
baku bagi industri, sebenarnya tahun
2001 perusahaan sudah pernah
memperoleh sertifikat tanda SNI.
Tetapi, bagi pengusaha seperti Urip
yang produksinya berkisar antara 5
s.d 6 ton per hari, dirasa cukup berat
untuk memperpanjang kembali masa
pemberlakuan SNI-nya yang sudah
melewati masa berlakunya. Sebab
pembaruan SNI memerlukan biaya
sekitar Rp 25 juta sementara dirinya
sudah mengurus pemberlakuan dengan
membayar Rp 6 juta s.d Rp7 juta tetapi,
belum sempat meneruskan kembali
pengurusannya.

Saat ini, sebenarnya diakui sebagai
musim yang cukup bagus bagi para
petani memperoleh produk garam
yang berkualitas karena musim terbaik
bagi garam adalah pada bulan Juli
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s.d Desember. Urip yang memulai
usahanya sejak tahun 1990’an ini,
memproduksi antara 5 s/d 6 ton
per hari, dan dirinya memasarkan
produknya ke sekitar wilayah Jawa
Tengah. Setiap hari dirinya bekerja
rata-rata antara 4 s/d 5 hari dalam
seminggu. Jumlah mereka yang bekerja
di pabrik garam tersebut sekitar 30
orang, termasuk juga yang menggarap
operasional kantor. Namun dirinya
mengaku, belum mampu memiliki
tambak garam sendiri karena terbentur
pada permodalan, sehingga hanya
mengelola tambak milik pihak lain.
Kementerian Kelautan dan
Perikanan (KKP) telah menetapkan
tujuh kabupaten/kota sebagai sentra
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) guna merealisasikan
intensitas usaha garam rakyat, dengan
total luasan area 15.033 ha. Salah
satu kabupaten/kota dimaksud adalah
Kabupaten Pati seluas 2.407 ha dan
Kabupaten Rembang 1.590 ha. Selain
wilayah-wilayah tersebut, kabupaten
yang ditunjuk adalah Kabupaten
Indramayu, Cirebon, Sampang,
Sumenep, dan Kabupaten Pamekasan.
Seharusnya Harga Garam
Sepersepuluh dari Harga Beras

Secara terpisah, seperti dituturkan
oleh petani garam dan juga pengepul
garam, Siswoyo yang saat ditemui,
sedang mengatur pemasukan dan
pengeluaran garam dari gudang
meminta agar pemerintah mampu
menstabilkan harga garam di tingkat
petani. Saat ini menurut dia, harga
garam baik di tingkat kualitas I dan II
(K1 dan K2) hampir sama. Sementara
garam yang diproduksinya yakni
kualitas III (K3) adalah antara Rp

320/kg s.d Rp 350/kg, tuturnya di
Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati,
Jawa Tengah ( Jateng).

“Seharusnya karena termasuk dalam
salah satu dari sembilan bahan pokok
(sembako) harga garam itu idealnya
adalah sepersepuluh dari harga beras.
Sehingga pada saat seperti sekarang
ini di mana harga beras mencapai Rp
7.000/kg, seharusnya harga garam
di tingkat petani adalah Rp 700/kg
setelah panen. Pada bulan Mei harga di
tingkat petani adalah Rp 300/kg, dan
di tingkat pedagang pengepul Rp 325/
kg. Diakui memang turunnya harga
terutama karena kualitasnya rendah.
Tetapi seharusnya pemerintah dapat
mengawasi supaya harga tidak jatuh.
Dirinya juga membantah kalau
garam tersebut, dijual dengan sistem
ijon, sehingga dibeli saat belum
panen. Sementara untuk membentuk
kelompok tani sebenarnya bisa
saja dilakukan, tetapi kebanyakan
keberadaan mereka tidak terorganisir.
Bahkan dinyatakan keberadaan Dinas
Kelautan dan Perikanan setempat,
hanya memberikan bantuan alat
angkut, alat sedot untuk garam, dan
gerobak dorong. Mereka tidak mampu
membantu mengintervensi, agar harga
bergerak naik,” jelasnya.

Tahun yang lalu, Menteri
Perdagangan Mari Elka Pangestu
yang kini adalah Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif, sudah berupaya
meningkatkan harga patokan penjualan
garam di tingkat petani. Menurut
dia waktu itu harga garam kualitas 1
(K1) dinaikkan dari Rp 325.000/ton
menjadi Rp 750.000/ton. Sementara
untuk garam kualitas 2 (K2) harganya
juga dinaikkan dari Rp 250.000/
ton menjadi Rp 550.000/ton. Harga
yang sudah disepakati bersama antara
Kementerian Perdagangan dengan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
tersebut diputuskan, setelah sejak tahun
2008 tidak ada kenaikan harga patokan.
Namun demikian, hingga sekarang
penetapan harga tersebut belum sempat
tertuang dalam Peraturan Menteri
Perdagangan.

Terkait dengan akan
diberlakukannya Standard Nasional
Indonesia (SNI) garam, baik garam
rakyat dan juga garam industri, peranan
Balai Balai Besar Teknologi Pencegahan

Pencemaran Industri (BBTPPI) di
Semarang, dalam upaya meningkatkan
mutu produknya, adalah menyusun dan
menyiapkan dokumen teknis SNI, agar
pada akhirnya para produsen garam
tersebut, dapat memperoleh sertifikat
SNI. Dalam hal pembagian tugas/
wewenang, Kementerian Perindustrian
bertanggung jawab mengembangkan
garam industri, sementara Kementerian
Kelautan dan Perikanan bertanggung
jawab mengembangkan garam rakyat.

Pihak BBTPPI mengakui masih
rendahnya produktivitas petani garam
rakyat, terutama karena para petani
garam masih mengijonkan garamnya,
disebabkan mereka butuh modal untuk
bertani, dan juga memenuhi kebutuhan
hidupnya sehari-hari. Dengan demikian
produksi garam tersebut, sudah dipanen
10 hari lebih cepat dari masa panen
yang seharusnya.
Karena itu tahun 2012 BBTPPI
mengikat kerjasama dengan PT Garam
(Persero) dalam upaya meningkatkan
produkvitas garam rakyat. Untuk
dapat memenuhi SNI, kadar Natrium
Chlorida (NaCl) yang saat ini 94%
harus ditingkatkan sampai menjadi
97%. Sementara untuk garam industri
kadar NaCl nya berkisar antara 98%
s.d 99%. Harapan pemerintah, apabila
nantinya SNI garam sudah tersusun,
akan terlihat berapa sebenarnya potensi
garam lokal yang dapat diserap dari
dalam negeri. Guna memfasiitasi hal
tersebut, BBTPPI bekerjasama dengan
Dinas Industri dan Perdagangan
(Disperindag) setempat, karena dana
pengembangan garam industri berasal
dari pemda setempat, sedangkan
pengawasan dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS). mi
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Pembangunan
Pabrik Baru Honda
Prospect Motor
Kontribusi Positif Pada Industri Kendaraan 
Bermotor Roda Empat

Seperti telah diumumkan sebelumnya pada 15 Maret 2012 di Kantor Kementerian Perindustrian,
pada 4 Juni 2012 PT Honda Prospect Motor (HPM) mulai merealisasikan pembangunan pabrik
keduanya di Indonesia melalui acara peletakan batu pertama (ground breaking ceremony) di
Kawasan Industri Mitrakarawang (KIM), Karawang, Jawa Barat.

D

engan pembangunan
pabrik yang baru ini,
Honda akan meningkatkan
kapasitas produksinya dari
yang sebelumnya 60.000 unit per tahun
menjadi 180.000 unit per tahun, dan
didukung dana investasi senilai Rp 3,1
Triliun Rupiah (sekitar ¥ 27 M / USD
329 juta).
Pabrik kedua Honda yang baru
mulai dibangun tersebut, berlokasi
tepat di belakang pabrik yang ada
saat ini, dan akan memiliki total
bangunan seluas 95.000 m2. Pabrik
ini diperkirakan akan menyerap antara
2.000 sampai dengan 5.000 tenaga kerja
baru. Rencananya, pada pabrik yang
baru ini Honda akan memproduksi
model-model baru yang akan datang,
termasuk Honda Brio. Produksi Honda
46
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Brio di pabrik yang baru nanti juga
akan didukung oleh penambahan
supplier untuk kandungan komponen
lokalnya.
Dalam acara yang dihadiri antara
lain oleh oleh President, Chief
Executive Officer and Representative
Director Honda Motor Co. Ltd.,
Takanobu Ito, Managing Officer
Honda Motor Co. Ltd. Chief
Operating Officer, Regional
Operations (Asia & Oceania) Honda
Motor Co. Ltd and President and
CEO Asian Honda Motor Co. Ltd.
Hiroshi Kobayashi, Isao Ito selaku
Asian Honda Director, dan Presiden
Direktur PT Honda Prospect Motor
(HPM) Tomoki Uchida, serta Kusnadi
Budiman selaku Senior Vice President
PT HPM, Dirjen Industri Unggulan
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Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)
Kementerian Perindustrian Budi
Darmadi yang kehadirannya mewakili
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat
menyatakan, pembangunan pabrik baru
HPM ini akan memberi kontribusi
bagi pertumbuhan industri otomotif
nasional, khususnya industri kendaraan
bermotor roda empat.
“Dengan nilai investasi yang
cukup signifikan, selain meningkatkan
kapasitas produksi, juga diharapkan
pembangunannya akan dapat menyerap
tenaga kerja lebih banyak. Saat ini saja
pabrik HPM telah mempekerjakan
sekitar 3.600 orang karyawan.
Sebagai salah satu pelaku industri
otomotif cukup besar di Indonesia saat
ini, HPM diharapkan dapat menjadi
pelopor dalam pengembangan industri
komponen berdaya saing tinggi,
serta lebih memberi perhatian pada
peningkatan penguasaan kemampuan
teknologi dalam negeri melalui
pengembangan research and development
(R&D), sehingga pada akhirnya
industri kendaraan bermotor roda
empat secara utuh, akan dapat dikuasai,”
tuturnya.
Dengan komitmen tinggi dan
kerja keras, Budi meyakini, HPM akan
terus berkembang di masa yang akan
datang menjadi perusahaan otomotif
terkemuka. Hal itu dapat tercapai
dengan dukungan sumber daya manusia
yang berkualitas, sehingga memberikan
kontribusi yang menjadi sumber
inspirasi untuk pengembangan industri
kendaraan bermotor di Indonesia.
“Pengembangan sumber daya manusia
baik di pabrik maupun bengkel-bengkel
kendaraan bermotor perlu terus
dilakukan agar dapat menghasilkan
sumber daya manusia berkualitas yang
pada akhirnya dapat meningkatkan
keunggulan kompetitif industri
otomotif nasional,” urainya.
Selain itu, Budi mengharapkan,
HPM dapat meningkatkan nilai
kandungan komponen dalam negeri
dengan melibatkan lebih banyak
pelaku industrinya. Lebih jauh, industri
otomotif diharapkan juga untuk terus
menumbuhkembangkan kemampuan
inovatif dalam menghadapi daya

saing dan pengembangan modelmodel baru dalam industri perakitan
kendaraan bermotor.
Perkembangan industri otomotif di
Indonesia khususnya industri kendaraan
bermotor roda empat menunjukkan
peningkatan yang cukup signifikan.
Hal ini sangat menggembirakan dan
mengindikasikan, daya saing industri
otomotif nasional sudah semakin
meningkat. Keadaan ini tentunya
memberikan optimisme bahwa prospek
perkembangan industri otomotif
nasional akan semakin baik, dan akan
mendorong semangat semua pihak,
untuk menjadikan Indonesia sebagai
salah satu kekuatan industri otomotif di
ASEAN, jelasnya.
Indonesia Pasar yang Penting Bagi
Honda
Dalam kesempatan sama,
Takanobu Ito mengatakan, “Indonesia
merupakan pasar yang penting
untuk Honda. Dengan pertumbuhan
pasar dan kondisi yang positif untuk
pertumbuhan ekonomi, negara ini
memiliki potensi yang besar untuk
industri otomotif. Perluasan bisnis
Honda di Indonesia untuk memenuhi
permintaan pasar, mencerminkan
prinsip Honda untuk selalu
menghadirkan produk dengan kualitas
tertinggi, namun dengan harga yang
layak untuk kepuasan konsumen di
seluruh dunia.
Dirinya juga menegaskan rencana
Honda untuk membawa model baru
ke Indonesia, yang akan dimulai
dari Honda Brio dan sebuah model
MPV dengan harga terjangkau yang
diproduksi di pabrik yang baru. “Seiring
dengan diperkenalkannya Honda
Brio dan produk-produk baru lainnya,
kami akan meneruskan upaya untuk
memaksimalkan kebutuhan konsumen,
dalam waktu yang singkat, harga
yang terjangkau dan emisi CO2 yang
rendah,” paparnya.
Sementara itu Presiden Direktur
PT HPM Tomoki Uchida, menjelaskan
dengan dimulainya peletakan batu
pertama tersebut, proses pembangunan
pabrik baru Honda dimulai, dan
diharapkan pembangunan pabrik

baru ini berjalan dengan lancar
sehingga pabrik yang baru akan mulai
beroperasi tahun 2014. “Pabrik
baru ini dibangun untuk memenuhi
permintaan konsumen akan produk
Honda yang terus meningkat, seiring
dengan pertumbuhan industri otomotif
di Indonesia.
Dengan beroperasinya pabrik
yang kedua, kami menargetkan untuk
meningkatkan penjualan hingga
mencapai 210.000 unit tahun 2015.
Kami juga percaya pembangunan
pabrik yang kedua ini akan memberi
kontribusi positif, baik dalam membuka
lapangan pekerjaan yang baru,
maupun dalam pertumbuhan industri
otomotif dan ekonomi secara umum
di Indonesia, sekaligus menghadirkan
model yang akan menjadi pilihan baru
bagi konsumen di Indonesia,” tambah
Uchida.
Pabrik Honda Prospect Motor
yang ada saat ini terletak di Kawasan
Industrti Mitrakarawang (KIM), Desa
Parungmulya, Karawang, Jawa Barat,
dengan total luas area 512.500 m2
dan bangunan seluas 97.575,79 m2.
Pabrik tersebut telah memproduksi
model-model Honda di Indonesia
seperti Honda Jazz, Honda CR-V
dan Honda Freed. Pabrik Honda saat
ini memiliki fasilitas produksi seperti
produksi untuk stamping, press, welding,
painting, assembling, vehicle quality,
road test, car pool, dan engine plant.
Selain memproduksi mobil, pabrik
Honda juga telah mengekspor berbagai
komponen mobil yaitu cylinder head,
cylinder block dan body parts : seperti hood
comp, panel RR inside, R/L Inside, skin
hood, frame hood hingga produk Honda
Freed ke berbagai negara di Asia
Tenggara, seperti; Thailand, Malaysia,
Singapura, dan Brunei Darussalam.
Seiring rencana peningkatkan
volume produksi dan penjualan, Honda
juga berencana untuk memperluas
jaringan dealernya di Indonesia. Hingga
saat ini Honda telah diperkuat 88
dealer yang tersebar di berbagai kota di
seluruh Indonesia. Selanjutnya, Honda
berencana membuka sebanyak 62 dealer
baru hingga mencapai total 150 dealer
pada akhir tahun 2014. mi
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BANTU IKM PENGERJAAN LOGAM NON FERRO,
UPT LOGAM JUWANA, PATI

AJUKAN BANTUAN
MESIN CNC DAN EDM
Dalam upayanya membantu industri kecil dan
menengah (IKM) yang bergerak di bidang pengerjaan
logam non ferro, khususnya melayani pembuatan
matress/mold (wirecul); pengecoran logam non ferro;
uji komposisi/spectro non ferro; hardnest tester legar;
jasa shot blasting; dan jasa bubut serta milling ini,Unit
Pelayanan Teknis Logam Juwana, Pati akan berupaya
mengajukan bantuan mesin pembuatan mesin (CNC)
kepada Kementerian Perindustrian.
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H

al tersebut dikemukakan
Manager UPT Agus
Sya’roni, yang operasional
teknisnya sehari—hari
berada di bawa Dinas Perindag Balai
Pengembangan Teknik IKM, beberapa
waktu lalu.
Agus Sya’roni yang lulusan
fakultas ekonomi ini, menuturkan,
optimismenya, nantinya kemungkinan
UPT akan mengajukan anggaran
untuk mesin yang lebih presisi,
seperti jenis mesin EDM (Electrical
Discharge Machine) dan CNC
(Computer Numerical Control), yang
nilainya diperkirakan sekitar Rp500
juta. Hal tersebut erat kaitannya
dengan fokus UPT, yang ke depannya
akan berorientasi pada bidang
komponen unit produksi otomotif,
baik untuk kendaraan roda dua dan
roda empat.
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Saat ini, UPT Logam Juwana,
Pati, melayani sekitar 20’an usaha
kecil dan menengah (UKM) yang
bergerak di bidang industri kuningan,
logam non ferro, dan aluminium,
tetapi kebanyakan dari mereka
membutuhkan fasilitasi, spesifikasi
bahan baku, komposisi, dan juga
desain produk. Di sini peran UPT
adalah membantu memfasilitasi
kebutuhan IKM tersebut. Biasanya
dari satu pengusaha IKM, mereka
bekerjasama dengan sekitar belasan
perajin.

Setiap tahun, logam yang menjadi
concern (perhatian khusus) UPT
berganti dalam perubahan bahan baku
dan komposisi. Bisa saja satu ketika,
UPT sedang fokus pada bahan baku
kuningan, atau tembaga, atau juga
aluminium. Namun kebanyakan yang
digarap utamanya adalah komponen
otomotif untuk non ferro, karena
masih ada daerah lain yang menggarap
juga komponen ferro seperti IKM
yang berdomisili di wilayah Klaten dan
juga Tegal, Jawa Tengah.
Saat ditanya mengapa para IKM
yang tadinya bergerak di bidang
produksi produk kerajinan berbahan
kuningan, menjadi beralih, sehingga
akhirnya banting stir memproduksi
komponen atau spare part dan
membentuk klaster (kelompok
otomotif ), karena menurut Agus,
ada permintaan (order ) dari tokotoko onderdil, baik untuk komponen
otomotif roda dua, dan juga
karoseri. Bahkan di antara mereka,
sudah ada juga yang memasok
dan bekerjasama dengan sejumlah
Agen Tunggal Pemegang Merek
(ATPM) seperti Viar dan juga New
Armada. Produksinya seperti pijakan
kaki (foot step), dan manifol yang
menghubungkan ke karburator, dan
dipasok ke Viar (roda dua). Sedang
yang bekerjasama dengan produsen
karoseri, adalah dengan New Armada.
Itu sebabnya, ke depan UPT akan
lebih fokus berorientrasi pada bidang
otomotif.
Juga untuk Komponen Kompor Gas
2 dan 1 Tungku

Di luar sektor otomotif, para IKM
tersebut juga mengerjakan komponen
untuk kompor gas untuk 1 dan 2
tungku, di mana komponen tersebut
dibuat di bengkel perajin, setelah itu

pada sentuhan akhir (finishing touch)
digarap di UPT Balai Pengembangan
Teknik UKM Logam, Juwana, Pati.
Yang diproduksi adalah komponen
garner kompor gas baik untuk 2
tungku dan juga 1 tungku. Diakui
oleh Agus, produk yang dibuat saat
ini sedang mengacu pada Standard
Nasional Indonesia (SNI), karena
untuk komponen kompor gas sudah
berlaku SNI-nya.

Tahun 2006, balai ini memperoleh
bantuan dari Kemenperin berupa
mesin spektrometer, dan juga
mesin softblasting (mesin tambles).
Hampir setiap tahun, balai ini
selalu memperoleh Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang kisarannya
antara Rp24 s/d Rp25 juta, bahkan
tahun ini diharapkan mencapai Rp25
juta.”Kalau ditanya kinerja UPT,
sangat flutktuatif, karena tergantung
dari IKM. Kalau IKM-nya ramai atau
banyak order, maka UPT juga ikut
banyak yang dikerjakan. Sebaliknya
kalau IKM sedang sepi order, maka
UPT juga sepi,” papar Agus.
Alih Usaha dari Produk Kerajinan
Kuningan menjadi Komponen
Otomotif
Sementara itu, secara terpisah,
seperti dituturkan Edi Suhardi, dari
Asosiasi Pengusaha Industri Kuningan
(APIK), dirinya banting stir menjadi
produsen komponen atau spare part
dan membentuk klaster (kelompok
otomotif ), karena merasa tidak tahan
produk kerajinan berbahan kuningan
produksinya harus tersingkir, akibat
banjirnya produk sejenis dari RRT
yang harganya jauh lebih murah. Edi
Suhardi mengaku sejak tahun 2007
dirinya tidak tahan harus
bersaing dengan produk
RRT yang harga jualnya
25% lebih murah dari
produk buatannya.

produk-produk RRT tersebut dalam
pandangan mata kelihatannya bagus,
tetapi harganya sangat murah.
Mereka juga tidak hanya masuk ke
daerah perdagangan, tetapi langsung
menyerbu ke sentra produksi kuningan
yang juga berada di wilayah Yogjakarta
dan Bali.

Selain bermain dalam harga,
bahan baku yang diproduksi produk
impor tersebut, bukan hanya dari
kuningan, melainkan juga dari timah
atau plat besi yang dipoles kuning.
Ada juga yang bahannya dibuat dari
plastik. Atau yang lebih mudah dilihat,
misalnya pada produk keran air yang
bahannya dari timah dan juga plastik.
Dengan kondisi seperti itu, maka
akan sulit bagi kami tetap bertahan
dengan situasi yang ada. Akhirnya
kami memutuskan memproduksi
komponen untuk dapat bertahan,
melihat permintaan komponen produk
otomotif khususnya kendaraan roda
dua kian meningkat. Ternyata hal
tersebut selain menguntungkan, juga
didukung oleh Dinas Perindag Balai
Pengembangan Teknologi IKM; UPT
Logam Juwana, Pati, Jateng.”
Kendati diakui oleh Edi kalau
produksinya tidak menentu karena
kadang bergantung pada pesanan,
tetapi omzet usahanya cukup besar
sekitar ratusan juta rupiah, karena
produksi satu jenis komponen adalah
sekitar 3 ribu unit /bulan. Penjualan
untuk jenis komponen seperti manifol,
handle rem, dan behel belakang ini,
masuk ke toko layanan purna jual
dan juga lewat para distributor yang
tersebar di berbagai kota seperti
Jakarta, Surabaya, dan Batam. mi

“Ketika mulai
alih usaha sampai
sekarang, omzet kami
sudah terpangkas sekitar
50%, diakibatkan produk
RRT yang masuk
tersebut jumlahnya
sangat banyak. Padahal
dalam hal kualitas,
produksi kuningan dari
daerah Pati, Juwana lebih
berkualitas. Sementara
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Kemenperin-Kemendikbud
Kerjasama Dorong Kompetensi SDM Industri
Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu
faktor kunci yang dapat menentukan daya saing
produk industri nasional, baik di tingkat nasional
maupun global

K

arena itu, pengembangan
SDM industri nasional
dalam rangka meningkatkan
kompetensi di bidangnya
telah menjadi satu tuntutan dan
kebutuhan bagi kalangan industri di
dalam negeri.
Berangkat dari pemikiran tersebut
dan sekaligus untuk menjawab
kebutuhan kalangan pelaku industri
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terhadap SDM industri yang kompeten
sesuai dengan kebutuhan dunia
usaha, Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) mengadakan perjanjian
kerjasama dengan Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) dalam Pembinaan
Penyelenggaraan Perguruan Tinggi di
lingkungan Kemenperin.
Kerjasama itu diawali dengan

penandatanganan Memorandum of
Understanding (MoU) antara Sekretaris
Jenderal Kemenperin Ansari Bukhari
dengan Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi Kemendibud Djoko Santoso,
Senin (4/6) di Gedung Kemenperin,
Jakarta. Hadirpula dalam acara
penandatanganan MoU sejumlah
pejabat Eselon I dan 2 dari masingmasing Kementerian.
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orang. Untuk menutupi kekurangan
tersebut, banyak perusahaan tekstil
mengambil tenaga kerja dari luar negeri
seperti dari China dan India,” kata
Anshari.

Sekjen Kemenperin Anshari
Bukhari mengharapkan dengan
kerjasama tersebut Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi Kemendikbud
dapat membantu Kemenperin dalam
melakukan pembinaan pendidikan
tinggi di lingkungan Kemenperin
terutama pembinaan akademik,
pengembangan program studi, serta
pembinaan dosen dalam hal jenjang
jabatan dan sertifikasi kompetensi
dosen. Sedangkan pembinaan teknis
penyelenggaraan tetap dilakukan oleh
Kemenperin.
Selain itu, melalui kerjasama ini
juga diharapkan dapat menguatkan
kelembagaan pendidikan tinggi di
lingkungan Kemenperin.Hal itu
sesuai dengan usulan yang pernah
disampaikan Menteri Perindustrian
Mohamad S. Hidayat kepada Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan M.
Nuh dalam pembahasan Rancangan
Undang-Undang Pendidikan Tinggi
yang saat ini dalam tahap finalisasi.
Dalam usulan tersebut Menperin
mengusulkan agar dalam RUU
tersebut dapat dicantumkan salah satu
pasal yang berbunyi “Kementerian
dan/atau Lembaga Pemerintah
Non Kementerian (LPNK) dapat
menyelenggarakan pendidikan tinggi
yang pelaksanaannya diatur dengan
Peraturan Pemerintah”.
Lebih lanjut Anshari mengatakan

sejak tahun 1950-an, Unit Pendidikan
di lingkungan Kemenperin telah
memberikan kontribusi yang cukup
signifikan terhadap dunia industri.
Hal ini dapat dilihat dari daya serap
lulusan Unit Pendidikan di lingkungan
Kemenperin yang banyak dibutuhkan
di dunia kerja. “Daya serap lulusan
dari Unit Pendidikan di lingkungan
Kementerian Perindustrian cukup
tinggi, yaitu seluruh lulusan terserap di
dunia kerja sektor industri dan hanya
membutuhkan masa tunggu untuk
bekerja antara 3 sampai 6 bulan,”
tuturnya.
Bahkan, tambah Anshari,
permintaan kalangan perusahaan
terhadap SDM industri lulusan
unit-unit pendidikan di lingkungan
Kemenperin selama ini sangat
tinggi dan belum mampu dipenuhi
seluruhnya.Berdasarkan data
permintaan perusahaan yang diajukan
langsung ke unit-unit pendidikan di
lingkungan Kemenperin, masingmasing unit pendidikan tidak mampu
memenuhi permintaan perusahaan
akan lulusannya.

“Sebagai ilustrasi, Sekolah Tinggi
Teknologi Tekstil (STTT) memiliki
rata-rata jumlah lulusan 200–300 orang
sedangkan berdasarkan perhitungan
dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia
(API) kebutuhan tenaga kerja ahli
bidang tekstil setiap tahun adalah 500

Selain itu, lanjut Anshari, Akademi
Kimia Analis (AKA) Bogor yang
memiliki rata-rata jumlah lulusan
240 orang, seluruhnya terserap di
dunia industri bahkan masih ada
industri yang harus menunggu untuk
mendapatkan lulusan dari AKA Bogor.
Saat ini, Kemenperin memiliki dua
sekolah tinggi, dan enam akademi, yaitu
Pendidikan Teknologi Kimia Industri
(PTKI) di Medan, Akademi Teknologi
Industri (ATI) di Padang, Akademi
Pimpinan Perusahaan (APP) Jakarta,
Sekolah Tinggi Manajemen Industri
(STMI) Jakarta, Akademi Kimia
Analisis (AKA) Bogor, Sekolah Tinggi
Teknologi Tekstil (STTT) Bandung,
Akademi Teknologi Kulit (ATK)
Yogyakarta, dan Akademi Teknik
Industri (ATI) Makassar.

“Kerjasama ini juga merupakan
salah satu upaya Kementerian
Perindustrian dalam mengantisipasi
ASEAN Economic Community
(AEC) pada tahun 2015, yang akan
menyebabkan terjadinya perdagangan
bebas barang dan jasa termasuk
didalamnya tenaga kerja dari luar negeri
yang nantinya akan dapat leluasa masuk
ke Indonesia,” ungkap Anshari.
Terlebih lagi, lanjutnya, Akselerasi
Industriliasasi 2012-2014 dan
pembangunan industri jangka panjang
perlu didukung oleh ketersediaan SDM
industri yang bermutu. Diproyeksikan
selama tahun 2012-2014, tenaga kerja
di bidang industri akan mencapai 4,7
juta orang.
Masih dalam rangka penyiapan
tenaga kerja yang kompeten,
Kemenperin dan Badan Nasional
Sertifikasi Profesi (BNSP) juga
telah menandatangani Perjanjian
Kerjasama (MoU) yang antara lain
menyatakan bahwa seluruh unit
pendidikan di lingkungan Kemenperin
akan dilengkapi dengan Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat
Uji Kompetensi (TUK). Dengan
demikian, lulusan dari unit pendidikan
di lingkungan Kemenperin disamping
memperoleh ijazah juga akan
mendapatkan sertifikat kompetensi. mi
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Ummu
Asiyati
TEKUNI BATIK KUDUS YANG MULAI LANGKA
Upaya mengembangkan berbagai motif dan corak
Batik Kudus yang kini hampir langka, ditempuh oleh
Ummu Asiyati, pengusaha batik tulis khas Kudus yang
memulai usahanya sejak tahun 2008.
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B

atik Kudus terancam
mengalami kelangkaan,
mengingat saat ini saja Batik
Kudus tinggal ditekuni oleh
dua pembatik lainnya dari wilayah yang
letaknya tidak begitu jauh dari daerah
Jepara, Jawa Tengah ( Jateng) ini. Satu
pembatik Kudus lainnya sebagai acuan
referensi sumber, karena faktor umur,
sudah agak ‘lupa-lupa’ dengan corak
dan pekerjaannya menekuni batik.

“Karena itu saya yang memang latar
belakangnya dari keluarga pembatik,
sejak menikah hingga kini masih
membatik, terutama untuk mengerjakan
desainnya masih saya garap sendiri.
Tetapi daripada Batik Kudus vakum
tidak ada yang menggarap lagi, dan
tidak mudah mencari mereka yang
mau menekuni Batik Kudus, maka saya
bersama suami dan anak meneruskan
bisnis ini. Saya berprinsip menggarap
Batik Kudus sebagai salah satu sarana
ibadah. Hal ini juga menjadi acuan
dalam bekerjasama dengan para perajin
batik yang mencapai 25 orang sampai
saat ini, papar pemilik brand ‘Alfa Batik
Kudus’ ini.
Kami memang kesulitan mencari
tenaga kerja yang masih mau
menggarap batik yang sudah hampir
punah ini. Jadi selain bekerja dengan
para perajin batik, kami juga ada
sejumlah tukang pola, dan ada sekitar
30 orang yang mengerjakan jahitannya
di rumah mereka masing-masing. Jam
kerja di tempat kami dari jam 08.00 s.d
jam 16.00 sore, dan libur di hari Jumat.
Di luar itu kami memperbolehkan
mereka membawa pekerjaannya ke
rumah dan alat-alat kerja kami yang
menyediakan. Upaya ini terpaksa kami
tempuh, mengingat sulit mencari
pekerja yang mau menggarap batik
yang sudah mulai langka peminatnya
ini.

Kalau ditanya berapa produksi per
bulan atau per tahun, kami tidak bisa
menentukan, mengingat sistem kerja
kami adalah dengan pekerja borongan,
kendati para pekerja dibayar sebagai
tenaga kerja harian. Sebagai contoh
untuk penggunaan satu atau dua warna
yang digarap oleh tiga orang, dalam
satu harinya mengerjakan 50 potong
Batik Kudus tanpa ploi. Sedang untuk
pengerjaan Batik Tulis dengan motif
sederhana biasanya selesai dalam waktu
satu minggu, sementara untuk motifmotif yang agak rumit, biasanya paling

lama dikerjakan selama 4 bulan,” papar
Ummu Asiyati.

Bahan baku utama yakni kain
mori, kain primmisima, sutera, dan
katun, serta berbagai bahan pendukung
seperti bahan pewarna diambil dari
Pekalongan, Jateng. Sedangkan
pemasaran dilakukan di sekitar
wilayah Kudus, sampai daerah Jepara
dan Pati. Ada juga yang membawa
batiknya sampai ke daerah Semarang,
tetapi biasanya dibawa langsung
oleh pembelinya ke daerah tersebut.
Harga jual juga bervariasi ada yang
di bawah Rp 1 juta s/d di atas Rp 1
juta khususnya untuk jenis batik tulis.
Selain batik tulis, batik Kudus ini juga
ada yang berupa batik cap. Alasannya
kalau hanya memproduksi batik tulis,
masyarakat Kudus secara umum tidak
mampu membeli, karena tak terjangkau.
Dengan memproduksi batik cap, selain
dapat lebih terjangkau, juga membantu
memasyarakatkan Batik Kudus.
Sebagai variasi produknya, Ummu
juga menambahkan aksen bordir pada
batiknya, sehingga menambah kesan
produknya lebih indah terlihat.
“Apa yang membedakan motif
Batik Kudus dibanding jenis batik
dari daerah lainnya di Provinsi Jateng
dan wilayah lainnya di Indonesia,
terutama karena motifnya lebih detail,
dan juga daerah Kudus yang masih
dekat dengan wilayah pesisir banyak
dipengaruhi warna atau corak tanah
dan makhluk hidup seperti tanaman
dan ikan. Saya membagi periode
pengembangan corak dalam beberapa
tahapan. Tahap pertama adalah masa
pengembangan corak dari tahun 2008
– 2010. Tahap kedua yang berlangsung
dari tahun 2011 – 2012 adalah masa
pengembangan motif khusus batik cap
khas Kudus.

Motif-motif yang masuk
pengembangan corak tahapan pertama
antara lain adalah Romo Kembang,
Kapal Kandas, Omah Kembar, Rumah
Adat, Menara Kudus, Kawung Kretek,
Menara, Jenang Kudus, Lentog (nangka
muda) Tanjung, Montel (air terjun)
Muria, Parijoto Muria, Gula Tumbu,
Satwa Laut, Rentesan, dan Sekar
Jagad. Sedang pengembangan motif
pengembangan corak tahapan tahapan
kedua antara lain Modifikasi Sekar
Jagad I, dan II; Tari Kretek; Menara
Kecil; Liris (tembakau cengkeh);
Bandeng; Tales Muria; dan Ukir Jogo

Satru. Secara bertahap Ummu yang
berpartner dengan suaminya ini, juga
mengembangkan motif Modifikasi
Sekar Jagad III,” jelasnya.

Bicara trend yang berkembang di
wilayah Kudus untuk saat ini, Ummu
mengaku kadang berinovasi sendiri
mengembangkan motif seperti Parijoto
dan Tembakau Cengkeh. Selain itu
ada juga beberapa motif yang sudah
ada sejak lama (klasik) seperti Romo
Kembang dan Tribusono yang hanya
dapat dipakai oleh kalangan masyarakat
kelas tertentu. Biasanya jenis motifmotif seperti ini sudah tidak ada lagi,
dan hanya dimiliki oleh para kolektor
batik. Sementara itu yang dinamakan
motif asli Kudus adalah motif Kretek,
yang mengacu pada julukan Kudus
sebagai ‘Kota Kretek.’ Di sini saja
sudah ada tiga jenis motif yaitu
motif Tembakau Cengkeh; Gilingan
(tradisional); sampai menjadi Rokok
seperti sekarang ini.

“Saya juga berusaha menghasilkan
‘reproduksi’ motif dan diperkirakan
mencapai sekitar 25 macam, di luar
motif inovasi sendiri. Dari hasil
repro ini motif asli batik Kudus-nya
tidak hilang sama sekali, hanya lebih
disederhanakan. Sebab pada dasarnya
motif Kudus ini sangat kaya, tidak
hanya menggambarkan Menara dan
Rumah Adat Kudus, pemandangan (air
terjun), Rokok dan Tari kretek, tetapi
juga ada motif Jenang Kudus, serta
berbagai tanaman dari wilayah Gunung
Muria seperti Tembakau, Cengkeh,
Jeruk Pamello, Talas, serta tanaman
Wali Songo dengan 9 cabangnya. Ada
juga motif Buketan Kudus dengan latar
belakang Beras Utah, yang didasarkan
pada referensi buku Koleksi Batu
Pesisiran, karya Hartono Sumarsono.
Beliau sempat meminta agar para
perajin mereproduksi motif-motif yang
ada, supaya tetap terjaga kelestariannya,”
katanya mengakhiri obrolan. mi
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Hadi Subroto
Bersama Nandya Karya Perkasa
Berawal dari mimpi untuk
dapat mengikuti jejak
sukses Astra Group, Hadi
Subroto, pria kelahiran
Madura, JawaTimur
76 tahun lalu memulai
usahanya di usianya
yang terbilang sudah
tidak muda lagi, yaitu
50 tahun. Namun bagi
Hadi Subroto, faktor usia
bukanlah halangan untuk
menggapai sukses yang
didambakannya.

K

eyakinan dan keinginan
kuat yang disertai dengan
kerja keras tanpa lelah
telah mengantarkan Hadi
Subroto,ke gerbang kesuksesan
melalui perusahaan yang
didirikannya PT Nandya Karya
Perkasa, sebuah perusahaan
yang bergerak dalam industri
manufaktur komponen
kendaraan roda dua dan
empat. Cikal bakal PT
Nandya Karya Perkasa
didirikan Hadi Subroto
pada tahun 1985 dengan
nama CV Hadi Karya dan
baru berubah nama menjadi
PT Nandya Karya Perkasa
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pada tahun 1996.
Dengan berbekal pendidikan
formal dari sekolah kejuruan teknik
(dulu Sekolah Teknik Menengah/
STM) di kota Surabaya, Jawa Timur
dan ditunjang dengan kegemarannya
terhadap bidang teknik, pria sederhana
dengan visi dan misi bisnis yang jelas
ini mampu menguasai industri yang
berbasis besi-baja dan berpresisi tinggi
itu.
Pengalaman panjanglah yang
telah membuat Hadi Subroto menjadi
seorang pengusaha komponen sepeda
motor yang handal. Dia mendapatkan
kepercayaan penuh dari kalangan
perusahaan perakitan sepeda motor
asal Jepang di Indonesia untuk
memproduksi berbagai jenis komponen
berbasis logam. Padahal semua orang
tahu bahwa perusahaan-perusahaan
perakitan sepeda motor Jepang itu
sangat ketat dalam menerapkan
persyaratan kualitas produk.
Sebelum mendirikan usaha sendiri,
Hadi yang hijrah ke Jakarta segera
setelah lulus dari STM pada tahun
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1955, cukup lama bekerja di sejumlah
perusahaan di Jakarta. Setelah merasa
jenuh bekerja di perusahaan orang
lain, Hadi mencoba membuka usaha
sendiri. “Awalnya, saya memproduksi
perhiasan dari plastik dan dijual di pasar
Jatinegara,” tutur Hadi mengenang
perjuangannya pada 1967 yang
menjadikan rumah berukuran 6 X 12
meter sebagai bengkel kerjanya.
Sayangnya, usaha rintisan tersebut
tidak berkembang dan memaksa dia
untuk bekerja kembali dengan orang
lain. Kali ini perusahaan tempatnya
berkerja adalah perusahaan industri
sepeda ontel ‘Globe’. Di perusahaan
ini Hadi mempunyai andil besar dalam
memperluas kapasitas usaha perusahaan
tersebut. Salah satu hasil kreasi Hadi
Subroto di perusahaan sepeda ontel
itu adalah garpu (fork) sepeda ontel
dan nub (dudukan jari-jari sepeda)
hasil ciptaan Hadi yang kemudian
diproduksi massal sebagai komponen
utama pembuatan sepeda ontel.
Menjelang usianya yang ke-50
Hadi Subroto menyadari bahwa dirinya
harus berbuat sesuatu untuk mandiri.
Yang dilakukan pertama kali, tidak

lain menjual seluruh perhiasan istrinya
untuk membeli areal perbengkelan di
kawasan Pasar Cisalak, Cimanggis,
Depok, Jawa Barat seluas 430 meter
persegi.
Hadi yang suka melakukan inovasi
dan menciptakan kreasi baru mencoba
membangun usaha sendiri dengan
mendirikan CV Hadi Karya pada
tahun 1985. CV Hadi Karya adalah
perusahaan yang bergerak di industri
pembuatan barang kebutuhan rumah
tangga dari logam seperti pembuatan
lampu gantung, lampu templok,
gantungan baju, meja TV dan lain-lain.
Dengan modal Rp1,29 juta, pada
tahun 1985 Hadi membangun bengkel
kerja yang memproduksi peralatan
rumah tangga seperti lampu minyak
tanah, gantungan baju, kursi makan,
meja TV. Pemasaran dilakukannya
langsung dengan sepeda motor di
kawasan kota, antara lain sekitar Jalan
Pinangsia hingga menembus kota
Karawang.
Keberhasilan Hadi dalam
menggeluti bisnisnya ternyata menarik
perhatian PT Meiwa yang berlokasi di
kawasan Cisalak dan bergerak dalam

industri komponen kendaraan roda
empat. Singkat kata, Hadi berhasil
menjalin kerjasama produksi komponen
kendaraan bermotor dengan PT Meiwa
mulai tahun 1987. Kegiatan produksi
komponen sepeda motor berbasis
logam yang kini ditanganinya bukanlah
sesuatu yang baru bagi Hadi. Sebab,
bagi Hadi pekerjaan pengerjaan logam
tersebut sudah dilakoninya selama
berpuluh-puluh tahun lamanya.
Hadi pun terus mengembangkan
kemitraan usahanya dengan perusahaan
komponen kendaraan bermotor
lainnya yang lebih besar. Gayung
pun bersambut, Federal Motor, kini
bernama PT Astra Honda Motor,
menjalin kerjasama dengan CV Hadi
Karya dalam pembuatan cetakan
komponen (dies) dan komponen press
plate.
Tingginya kualitas produk yang
dihasilkan membuat kepercayaan
mitra usaha kepada pria dengan empat
anak ini semakin besar. Pembuatan
komponen yang sebelumnya dilakukan
melalui proses dies, ditingkatkan melalui
sistem progressivedies.
Keberhasilan Hadi dalam
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menggeluti bisnis komponen kendaraan
bermotor juga mengundang perhatian
sebuah lembaga pembiayaan Astra
Mitra Ventura untuk mengucurkan
kredit modal kerja sebesar Rp 450
juta pada tahun 1996. Dengan modal
tersebut Hadi segera mengubah status
dan nama perusahaannya menjadi PT
Nandya Karya Perkasa (NKP) sekaligus
mendirikan pabrik baru yang lebih
lengkap dan canggih di GunungPutri,
Bogor di atas lahan seluas 4.500 meter
persegi.
Ketika terjadi krisis moneter tahun
1997, perusahaannya terkena dampak
badai krisis dimana kegiatan usahanya
mengalami kemacetan sedangkan
nilai pinjaman perusahaan kepada
bank meningkat dua kali lipat.Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, Hadi
memutar otak agar dapat survive dan
menghindari pemutusan hubungan
kerja dengan karyawannya yang ketika
itu telah mencapai 500 orang. Salah
satu terobosan yang dilakukan Hadi
adalah banting stir menggarap usaha
baru di luarbisnis utamanya, yakni
menjual kebutuhan sembilan bahan
pokok (sembako).
Syukurlah, pada tahun 1999
kondisi perekonomian Indonesia
makin membaik. PT NKP pun
kembali memperoleh order pembuatan
komponen dari berbagai perusahaan
industri otomotif. Pada tahun 2001
Hadi kembali berhasil memperluas
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usahanya dengan membeli lahan baru
seluas 5.500 meter persegi.
Atas keberhasilannya itu, pada 2002
Hadi dinobatkan sebagai penerima
penghargaan Semangat Wirausaha
Indonesia dan menjadi salah satu
dari 50 besar orang Indonesia dalam
kategori entrepeneurships.
Walaupun PT NKP kini telah
mempekerjakan 850 karyawan dengan
fasilitas produksi seluas 8.000 meter
persegi yang berdiri di atas lahan
seluas 22.000 meter persegi di Dayeuh
Cileungsi Bogor, namun Hadi lebih
senang apabila perusahaannya tetap
predikat sebagai UKM.
”Saya memiliki dua putra, namun
tidak mengajak mereka bergabung.
Laki-laki harus mampu berjuang
sendiri. Karena itu mereka harus
mandiri, sedangkan kedua putri saya
menjadi pendukung membesarkan
usaha ini,” ungkap Hadi Subroto yang
kini memiliki aset Rp 60 miliar serta
omzet Rp 150 miliar. Kedua putra
Hadi kini menekuni industri yang sama
di kawasan industri berbeda, yakni
Jababeka, Cikarang.
PT NKP juga telah mendapat
sertifikasi ISO 9001- 2000 dan telah
menerapkan sistem manajemen mutu,
standar pengelolaan lingkungan,
kesehatan dan keselamatan kerja.
Dengan penerapan sistem manajemen
tersebut kelompok usahaAstra Group
melalui Yayasan Dharma Bhakti Astra

(YDBA) menganugerahi PT NKP
predikat Green Company.
Berbagai perusahaan perakitan
sepeda motor terkemuka di tanah air
seperti produsen sepeda motor Honda,
Yamaha dan Suzuki memesan berbagai
komponen sepeda motor yang terbuat
dari logam kepada PT NKP. Sebagai
Original Equipment Manufacturer
(OEM), PT NKP tentu tidak mainmain dalam soal kualitas produk. Sebab,
bagi perusahaan tersebut masalah
kualitas merupakan kriteria pertama
yang harus dipenuhi. Kebijakan
perusahaan dalam pencapaian kualitas
inilah yang menjadikan PT NKP
mendapatkan kepercayaan dari
kalangan perusahaan perakitan sepeda
motor asal Jepang untuk memasok
berbagai komponen otomotif berbasis
logam.
Sekitar 90% produk komponen
sepeda motor berbasis logam produksi
PT NKP dipasok kepada PT Astra
Honda Motor, perusahaan produsen
sepeda motor merek Honda. Selebihnya
dipasok kepada perusahaan perakitan
sepeda motor merek Yamaha dan
Suzuki dan perusahaan komponen
otomotif lainnya.
Beberapa perusahaan yang
kini menjadi pelanggan PT NKP
diantaranya PT Astra Honda Motor,
PT Cipta Mandiri Wirasakti, PT
Meiwa Indonesia, PT Galih Sekar
Sakti, PT Astra Otopart Tbk, PT
Indomobil Suzuki Internasional, PT
Chemco Harapan Nusantara, PT
Yasunly Abadi Utama Plastik, PT
Roda Prima Lancar, PT Dynaplast
Tbk, PT Guna Sentra Putra Sejahtera,
PT Moradon Berlian Sakti, PT
Takagi Sari Multi Utama, PT Filtech
Indonesia, PT Asalta Mandiri Agung,
PT Mitsuba Indonesia Pipe Parts, PT
Indonesia Stanley Electric dan PT
Techno Indonesia. mi
Informasi: PT Nandya Karya
Perkasa, Kantor dan Pabrik: Jl. KH.
Umar Kp. RawaIlat RT 003/09
DayeuhCileungsi – Bogor 16820, Telp.
(021) 82499447, 82499386, Fax. (021)
82499451, Website: www.nandyakarya-perkasa.com, E-mail: nkpbogor@
nandya-karya-perkasa.com
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Museum
Kretek Kudus

Menyusuri Jejak Industri Rokok Kretek di Tanah Air
Ketenaran rokok kretek Indonesia sudah diakui dunia. Perpaduan bahan baku yang
menghasilkan aroma khas dari jenis rokok ini mampu menghipnotis para perokok
untuk menikmatinya.

D

ari rokok jenis ini, telah
bermunculan sejumlah
industri rokok raksasa yang
menyerap banyak tenaga kerja.
Rokok kretek adalah jenis rokok
yang menggunakan tembakau asli
yang dikeringkan, dipadukan dengan
saus cengkeh dan saat dihisap
terdengar bunyi kretek-kretek. Rokok
kretek berbeda dengan rokok yang
menggunakan tembakau buatan.
Jika kita menyimak sejarah industri
rokok kretek di Indonesia, nama kota
Kudus tidak akan dapat dilepaskan.
Karena dari kota itulah asal muasal

rokok kretek. Dan lagi, di kota itu
pula berlokasi museum kretek,yang
menampilkan sejarah panjang
perjalanan industri rokok kretek di
Indonesia.
“Melalui museum ini, kita bisa
melihat awal munculnya rokok kretek
hingga keberadaan industri rokok
kretek di saat ini,” ujar Susandi, S.Pd,
Wakil Kepala Pengelola Museum
Kretek Kudus. Sejumlah barang atau
diorama yang ditampilkan di museum
tersebut memang memberikan
gambaran secara urut mengenai
perjalanan panjang industri rokok
kretek di Indonesia.

Sejumlah alat-alat tradisional
pembuatan rokok kretek yang
digunakan pada akhir abad ke19, menjadi pembuka bagi faktafakta dalam sejarah industri rokok
kretek yang ada dalam museum itu.
Keberadaan alat-alat tradisional itu
pun dikaitkan dengan H. Djamari dan
Nitisemito, dua sosok yang menjadi
pionir bagi industri rokok kretek di kota
Kudus.
Menurut Susandi, berdasarkan
kisah yang hidup di kalangan para
pekerja pabrik rokok, riwayat rokok
kretek kabarnya bermula dari penemuan
H.Djamari pada sekitar akhir abad
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ke-19. Awalnya, penduduk asli Kudus
ini merasa sakit pada bagian dada. Dia
lalu mengoleskan minyak cengkeh.
Ternyata, sakitnya pun reda. Djamari
pun lantas bereksperimen merajang
cengkeh dan mencampurnya dengan
tembakau untuk dilinting menjadi
rokok. Saat itu, melinting rokok sudah
menjadi kebiasaan kaum pria di kota
itu.
Setelah rutin menghisap rokok
ciptaannya, Djamari merasa sakitnya
hilang. Dia menginformasikan
penemuan ini kepada kerabat dekatnya.
Berita pun menyebar cepat. Permintaan
rokok ini pun mengalir. Karena
ketika dihisap, cengkeh yang terbakar
mengeluarkan bunyi “keretek”, maka
rokok temuan Djamari ini dikenal
dengan “rokok kretek”. Awalnya, kretek
ini dibungkus klobot atau daun jagung
kering. Dijual per ikat dimana setiap
ikat terdiri dari 10, tanpa selubung
kemasan sama sekali. Rokok kretek pun
kian dikenal.
“Produksi rokok kretek memasuki
era baru setelah Nitisemito membangun
industri rokok kretek di Kudus,” ujar
Susandi.
Di dalam museum yang didirikan
tahun 1986 itu, perjalanan bisnis
Nitisemito di industri rokok kretek
terlihat jelas. Ada sejumlah alat-alat

produksi yang digunakan Nitisemito
dalam merintis industri rokok di kota
Kudus itu. Ada juga diorama yang
menggambarkan kegiatan produksi
rokok kretek di pabrik rokok milik
Nitisemito.
Berdasarkan informasi yang
terdapat di museum itu, bisnis rokok
dimulai oleh Nitisemito pada 1906 dan
pada 1908 usahanya resmi terdaftar
dengan merek “Tjap Bal Tiga”. “ Bisa
dibilang langkah Nitisemito itu menjadi
tonggak tumbuhnya industri rokok
kretek di Indonesia,” kata Susandi.
Setelah 10 tahun beroperasi,
Nitisemito mampu membangun pabrik
besar di atas lahan 6 hektar di Desa jati.
Ketika itu, di Kudus telah berdiri 12
perusahaan rokok besar, 16 perusahaan
menengah, dan tujuh pabrik rokok kecil
(gurem). Di antara pabrik besar itu, yang
juga dicatat di Museum Kretek, adalah
milik H.M Muslich (merek Delima),
H. Ali Asikin (merek Djangkar), Tjoa
Khang Hay (merek Trio), dan M. Sirin
(merek Garbis & Manggis) dan M.
Atmowidjojo (merek Goenoeng Kedoe).
Sejarah mencatat pada 1938,
Nitisemito mampu memiliki 10.000
pekerja dan memproduksi 10 juta
batang rokok per hari Pasaran
produknya cukup luas, mencakup kotakota di Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan

Sumatera bahkan ke Negeri Belanda
sendiri.
“Dia kreatif memasarkan
produknya, misalnya dengan menyewa
pesawat terbang Fokker seharga 200
gulden saat itu untuk mempromosikan
rokoknya ke Bandung dan Jakarta,”
papar Susandi saat memberikan
penjelasan mengenai keberadaan
pesawat Fokker dalam salah satu
diorama kegiatan pemasaran produk
rokok kretek yang ditampilkan di
museum itu.
Museum Kretek Kudus juga
menampilkan munculnya nama-nama
baru dalam industri rokok kretek pasca
meredupnya kejayaan dinasti Nitisemito
dalam industri rokok kretek di tanah
Air. Tercatat nama-nama perusahaan
rokok seperti Nojorono (1940), Djamboe
Bol (1937), Djarum (1950), dan Sukun,
Bentoel di Malang, Gudang Garam
di Kediri dan HM Sampoerna yang
melanjutkan sejarah industri rokok
kretek di dalam negeri setelah pudarnya
era Nitisemito.
“Keberadaan mereka juga menjadi
tonggak baru dalam industri rokok
kretek karena mulai dipergunakannya
mesin pelinting oleh industri rokok
besar, seperti yang dilakukan PT
Bentoel di tahun 1968 yang mampu
menghasilkan 6000 batang rokok per
menit hingga mesin-mesin baru yang
digunakan saat ini,” papar Susandi.
Museum Kretek Kudus juga telah
menjadi saksi kalau kegiatan promosi
dan desain produk sudah sejak lama
diterapkan dalam industri rokok di
tanah air. Hal ini tercermin dari bendabenda promosi berupa gelas, payung
dan bentuk bungkus dan desain merek
rokok yang sudah diterapkan industri
rokok sejak jaman penjajahan. mi
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Lemari Es Glass Door

Inovasi Produk
dari Polytron
Kreasi dan inovasi adalah suatu keharusan dalam kegiatan usaha. Melalui kreasi
dan inovasi, sebuah produk yang dihasilkan akan menjadi istimewa dan memiliki
perbedaan dibandingkan produk pesaing lainnya.

P

T Hartono Istana Teknologi
(HIT), memahami benar
pentingnya kreasi dan
inovasi terhadap produknya.
Perusahaan yang berlokasi di Kudus itu
terus berusaha menghasilkan produkproduk baru guna menjaga eksistensi
usahanya. Salah satu produk terbaru
yang diluncurkan perusahaan adalah
lemari es dengan teknologi glass door
yang diberi nama Polytron Belleza.

“Lemari es ini merupakan hasil
produk terbaru inovasi kami untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat
akan sebuah lemari es yang mutakhir
lagi modern dan rasakan sentuhan
keindahan,” ujar Direktur Riset dan
Pengembangan PT HIT, Adisusanto.
Menurutnya, dengan penggunaan
teknologi glass door, yang terbuat
dari kaca pilihan bermotifkan bunga
dan dilengkapi dengan berbagai

fitur teknologi terdepan yang ramah
lingkungan serta hemat energi, telah
menjadikan produk lemari es yang
resmi diluncurkan sejak pertengahan
tahun 2011 itu menjadi produk
alternatif bagi konsumen yang
menginginkan lemari es dengan
berbagai keunggulan.
“Dulu, semua pintu lemari es
terbuat dari metal yang gampang
berkarat (korosif ) karena seringkali
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terkena air. Namun dengan pintu yang
dibuat dari bahan kaca, maka pintu
tidak akan berkarat,” katanya.
Selain teknologi glass door pada
pintunya, lemari es terbaru produksi
HIT ini juga dilengkapi dengan fitur
Ice Twister yang akan memberikan
kemudahan dalam mengeluarkan es
dari kotaknya, hanya dengan memutar
panel Ice Twister, dalam sekejap, es pun
langsung keluar. Selain itu, ada pula
keunggulan lain yang dimiliki lemari es
glass door Belleza, seperti Big Freezer,
yaitu memiliki kapasitas freezer yang
ekstra besar. Sedangkan fitur Ice Twister
Adisusanto mengatakan, walaupun
terbuat dari kaca, namun pintu kaca
lemari es Belleza tidak akan mudah
pecah karena pintu kaca tersebut dibuat
dengan menggunakan bahan temper
glass, yakni bahan kaca khusus yang
tahan benturan. Bahan temper glass ini
diperoleh HIT dari lokal dan impor.
Perbandingannya 50% dari impor dan
50% lagi dari lokal.
Perusahaan pemilik merek Polytron
itu masih membutuhkan bahan temper
glass impor karena produsen lokal
masih sedikit yang memproduksi
temper glass dengan ukuran yang
sangat tipis. Kebanyakan produsen
lokal memproduksi temper glass dengan
tingat ketipisan maksimal 4 milimeter.
Sementara temper glass yang dibutuhkan
HIT adalah ukuran 3 milimeter.
“Memang ada produsen lokal yang
mampu memproduksi temper glass
dengan ukuran 3 milimeter, namun
jumlahnya tidak banyak sehingga masih
diperlukan tambahan dari impor,” papar
Adisusanto.
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Biarpun bahan bakunya sebagian
masih harus didatangkan dari luar
negeri, namun untuk proses printing
dan pengeringan agar kuat bagian luar
dan dalamnya, semuanya dilakukan di
pabrik HTI di dalam negeri.
Secara umum, proses produksi
lemari es dengan teknologi glass door
sama dengan produksi lemari es jenis
lain yang dihasilkan HIT. Bedanya,
pada lemari es glass door pintunya
terbuat dari temper glass dan lemari es
ini juga lebih hemat energi ketimbang
lemari es lainnya.
“Teknologi pembuatannya sama,
tetapi pada lemari es terbaru ini,
lebih hemat energi karena adanya
perubahan pada kondensornya,” papar
Adisusanto. Jika lemari es yang lama
membutuhkan daya sebesar 80 watt,
maka lemari es dengan teknologi glass
door dengan ukuran satu pintu, hanya
membutuhkan energi atau daya sebesar
70 watt atau lebih hemat 10%.
Dia juga mengakui kalau secara per
item, komponen lokal dari lemari es
Belleza dengan teknologi glass door ini
mencapai sekitar 75%. Komponen lokal
yang masih diimpor selain sebagian
temper glass, adalah metal untuk
pembuatan bodi dan kompressor.
Metal untuk bodi terpaksa diimpor
karena industri di dalam negeri yang
menghasilkan produk baja yang dapat
dibuat menjadi bodi lemari es dengan
tingkat ketahanan yang tinggi terhadap
cuaca atau perubahan suhu.
Begitu dengan kompressor, hingga
kini komponen tersebut belum mampu
diproduksi di dalam negeri sehingga
semua produsen lemari es terpaksa

mengimpor komponen tersebut dari
mancanegara.
Sementara komponen yang telah
berhasil didapat HIT dari dalam negeri
antara lain adalah metal part, compressor
part, container chiller, plastik nampan
dan rak .“Untuk mendapatkan bahan
baku lokal, kami juga melakukan
kerjasama dengan industri kecil di
Kudus dan Semarang,” jelas Adisusanto.
Diterima Pasar
Menurutnya, lemari es glass door
produk HIT telah diterima pasar. Hal
ini tercermin dari kontribusi lemari es
glass door terhadap total produksi lemari
es yang dibuat HIT tahun lalu dan
tahun ini.
Berdasarkan data perusahaan,
sepanjang tahun 2011, HIT telah
memproduksi lemari es berbagai jenis
sebanyak 396.375 unit. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 75% adalah produk
lemari es glass door.
Sedangkan hingga semester
pertama tahun 2012 ini, kontribusi
lemari es glass door telah mencapai 85%
terhadap total produksi lemari es HIT.
Untuk tahun ini HIT memproyeksikan
total produksi lemari es sebanyak
685.000 unit dari kapasitas produksi
sebesar 800.000 unit/tahun.
Walaupun mengalami peningkatan
produksi, namun PT Hartono Istana
Teknologi masih mengutamakan
penjualan lemari es glass door untuk
pasar dalam negeri ketimbang
mengekspornya. “Permintaan pasar di
dalam negeri masih tinggi dan kami
saja kewalahan untuk melayaninya,”
jelas Adisusanto. mi
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Alat Pengering Padi
Buatan Pura Group
Sederhana dan Berbahan Bakar Sekam

Kebutuhan akan mekanisasi pertanian di Indonesia terus melonjak seiring dengan
makin langkanya tenaga kerja di sektor pertanian dan adanya kenaikan upah yang
nyata di pedesaan terutama di daerah dengan intensitas kegiatan tani cukup tinggi.

I

ndikator paling sederhana untuk
mengukur bahwa mekanisasi
pertanian makin dibutuhkan dapat
dilihat dari meningkatnya jumlah
alat dan mesin pertanian (alsintan)
yang digunakan terutama di daerah
intensifikasi.
Selama ini jumlah alsintan pra dan
pasca panen terus meningkat. Seperti
penggunaan traktor dari tahun ke
tahun terus meningkat, berbeda dengan
jumlah alat pengering padi yang masih
sangat sedikit dan tidak sebanding
dengan luas areal intensifikasi padi
sawah. Padahal alat pengering padi ini

sangat berperan dalam mengurangi
tingkat kehilangan hasil padi untuk
peningkatan mutu dan nilai tambah.
Apalagi jika musim panen terjadi pada
saat curah hujan cukup tinggi.
Memang, pemerintah telah
berusaha membantu petani dengan
memberikan alat pengering padi
kepada sejumlah kelompok tani di
dalam negeri. Sayangnya, alat pengering
padi yang diberikan pemerintah itu
terkadang tidak tepat sasaran dan
kurang dimanfaatkan.
“Kendala yang dihadapi petani

terhadap alat pengering padi bantuan
pemerintah kebanyakan adalah dalam
hal kapasitasnya,” kata Dandi Z.
Sjechlad, Head Manager Engineering
Division Pura Group.

Menurutnya, alat pengering
padi bantuan pemerintah umumnya
memiliki kapasitas yang cukup besar,
yakni 10 ton padi. Padahal, tidak semua
petani atau kelompok tani yang bisa
melakukan proses pengeringan padi
langsung sebanyak 10 ton. Apalagi
jika padi yang akan dikeringkan tidak
sejenis dan dimiliki oleh beberapa
petani. Selain itu, energi atau daya yang
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berpindah ke atas dan sebaliknya
sehingga pemanasannya merata atau
homogen,” ujar Dandi.

Sumber pemanasan pada alat
pengering itu berasal dari tungku
pembakar yang dikontrol komputer.
Prosesnya, hawa panas yang
ditimbulkan dari tungku pembakar
dikirim melalui motor penyuplai ke
blower dan kemudian disalurkan ke Bed
Dryer melalui lubang-lubang kecil yang
terletak di bagian bawah alat pemanas
tersebut.
“Yang menarik, sumber bahan bakar
pada tungku bakar berasal dari sekam
sehingga biaya yang dikeluarkan untuk
pengadaan bahan bakar menjadi lebih
murah,” jelas Dandi.
Walaupun berbahan bakar sekam,
namun alat pengering padi ini mampu
mengeringkan 3 ton padi dalam tempo
10 jam. “Ini adalah alat pengering yang
paling sederhana untuk padi atau gabah
dengan hasil yang maksimal serta tidak
ada lagi proses tempering,” paparnya.

digunakan juga sangat besar

Untuk membantu mengatasi
kendala yang dihadapi petani itu, Pura
Group melalui Engineering Division nya
telah meluncurkan alat pengering padi
yang sederhana yang lebih efisien baik
dari sisi kapasitas maupun penggunaan
energi.Alat pengering padi yang dibuat
Pura Group itu dinamakan Bed Dryer
karena posisi bak pengeringnya datar.
“Alat ini lebih efisien karena
kapasitasnya sekitar 3 ton atau sekitar
enam meter kubik padi,” papar Dandi.
Cara kerja Bed Dryer buatan Pura
Group itu juga cukup sederhana. Padi
atau gabah cukup diletakkan di bak
pengering berukuran panjang 7,35
meter, lebar 2,64 meter dan tinggi 1,1
meter. Bak pengering itu lalu dipanasi
dan di atas bak pengering itu ada alat
pengaduk yang berjumlah 22 buah
berputar dan berjalan maju mundur
mengaduk padi dalam bak tersebut .

“Fungsi pengaduk adalah mengaduk
padi agar padi yang ada dibawah bisa
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Alat pengering padi tersebut,
ungkapnya, memiliki kandungan lokal
di atas 75% karena hampir semua
komponen yang ada di mesin tersebut
dibuat dari bahan-bahan yang ada di
Indonesia. Hanya motornya saja yang
masih harus diimpor karena di dalam
negeri produsen motor penggerak alat
ini masih minim.
Mesin pengering padi kreasi anak
bangsa yang berkerja di Pura Group

Engineering Division tersebut saat ini
tengah dipatenkan perusahaan dan siap
untuk diproduksi secara massal sesuai
dengan permintaan pasar yang ada.
Unit Usaha Pura Group
Engineering Division adalah
salah satu unit usaha Pura Group
yang bergerak dibidang teknologi
rekayasa mesin. Divisi ini menangani
perencanaan, pembuatan mesin dan
replace imported machinery. Dengan
menggabungkan kemampuan
engineering dan penguasaan proses
produksi melalui staf- staf ahli,
Engineering Division menawarkan
turn key project yang meliputi mesin,
teknologi proses industri, pemasangan
hingga siap produksi. Engineering
Division juga memberikan keuntungan
layanan purna jual seperti garansi
produk, pelayanan, perawatan berkala
dan fasilitas pelatihan praktek
penggunaan mesin.
Pura Bengkel, sebagai cikal
bakal Pura Barutama Engineering
Division, saat didirikan tahun 1974
merupakan sebuah bengkel kecil
dibawah naungan Pura Kertas. Berawal
sebagai unit pendukung, Pura Bangkel
berorientasi pada perbaikan mesin
di Pura Kertas pada khususnya dan
pembuatan spare part untuk unit- unit
lain di Pura Group pada umumnya.
Namun seiring dengan meningkatnya
kemampuan teknis, Pura Bengkel dapat
memproduksi berbagai mesin untuk
unit- unit produksi Pura Group. mi
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