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PengantarRedaksi
Tidak terasa, setahun sudah masa bakti Kabinet Indonesia Bersatu
pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berlalu.
Masih hangat dalam ingatan kita bahwa tahun lalu Pak SBY telah
membuat keputusan yang sangat penting dan strategis dalam upaya
mendorong dan menggerakkan kembali sektor riil di dalam negeri,
yaitu memisahkan Departemen Perindustrian dan Perdagangan
(Deperindag) menjadi dua departemen, yaitu Departemen
Perindustrian (Deperin) dan Departemen Perdagangan (Depdag).
Ketika melantik para pembantunya di Kabinet Indonesia Bersatu
tanggal 20 Oktober 2004 lalu, Pak SBY juga melontarkan janji bahwa
dirinya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya
setahun setelah mereka bekerja sebagai menteri di kabinetnya.
Atas dasar hasil evaluasi kinerja para menterinya itu Pak SBY juga
berjanji bahwa apabila diperlukan dirinya akan melakukan reshufﬂe
(perombakan) kabinet.
Rupanya Pak SBY tidak main-main dengan janjinya itu, sebab pada
tanggal 5 Desember 2005 lalu Pak SBY telah memenuhi janjinya
itu dengan mengumumkan reshufﬂe kabinet terbatas. Tentu saja
pengumuman reshufﬂe kabinet ini didasarkan atas hasil evaluasi yang
dilakukan Pak SBY sendiri.
Yang menarik dari perombakan kabinet ini adalah digantinya Menteri
Perindustrian Andung A. Nitimihardja oleh Fahmi Idris, mantan
Menakertrans pada kabinet yang sama.
Karena itu, pada edisi No. 20 Majalah Media Industri kali ini Tim Redaksi
sengaja mengangkat tulisan tentang pergantian pucuk pimpinan
di Deperin sebagai Laporan Utama yang dilengkapi dengan hasil
wawancara kru Media Industri dengan Menperin yang baru, Fahmi
Idris seputar visi beliau mengenai pembangunan industri di tanah
air. Menperin menekankan tentang pentingnya Deperin mengambil
posisi sebagai leading sector dalam pembangunan ekonomi
nasional.
Pada edisi ini para pembaca setia juga dapat tetap mengikuti berbagai
informasi industri lainnya termasuk perkembangan terkini yang
terjadi di bidang industri. Semoga berbagai informasi, tulisan dan
artikel majalah ini dapat memuaskan kehausan akan informasi para
pembaca yang budiman.
Akhirul kata, kami mengucapkan selama menyimak berbagai laporan
dan tulisan edisi ini,semoga dapat makin menambah dan memperluas
wawasan para pembaca semua. Terima kasih.
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Laporan Utama
Departemen Perindustrian Harus Menjadi

‘Leading Sector’
Perekonomian Nasional
Menteri Perindustrian (Menperin)
Fahmi Idris mengajak seluruh jajaran
di Departemen Perindustrian (Deperin)
dan seluruh stakeholder industri
untuk bekerja keras bersama-sama
guna megembalikan citra dan peran
Deperin sebagai pusat industrialisasi
di Indonesia sekaligus sebagai leading
sektor dalam pengembangan industri
nasional kedepan.
Demikian diungkapkan Menperin
ketika menyampaikan sambutannya
pada acara serah terima jabatan
Menperin dari pejabat lama Andung A.
Nitimihardja kepada Fahmi Idris selaku
pejabat baru yang berlangsung di
Gedung Deperin, Jakarta, Rabu malam,
7 Desember 2005.
“Saudara-saudara sekalian, departemen ini pernah menjadi pusat
perhatian, tidak hanya dalam percaturan
perekonomian di Indonesia, tetapi
juga dalam perkembangan ekonomi
regional dan internasional. Berbagai
kebijakan di masa lalu telah menjadikan
departemen ini sebagai pusat
industrialisasi, menjadi tumpuan yang
didesain untuk pertumbuhan bangsa.
Departemen ini pernah menjadi leading
sektor dari berbagai kegiatan ekonomi
nasional ketika itu,”kata Fahmi.
Namun demikian, kata Fahmi, akibat
terjadinya perkembangan strategis
di dunia, Indonesia pun mengalami
dampaknya. “Kita yang sudah masuk
ke dalam kelompok negara maju
dalam bidang industri di Asia, tiba-tiba
kembali (mundur kebelakang) hingga
nyaris menjadi negara yang berada

Menteri Perindustrian
di garis belakang sebagai negara
berkembang,”tegas Fahmi.
“Karena
itu
berdasarkan
penagalaman tersebut, saya memiliki
keyakinan bahwa departemen ini
mampu menjadi leading sektor kembali
yang dirancang dan ditata dengan baik.
Saya (mengajak sekaligus menantang)
saudara-saudara di jajaran pejabat
eselon hingga ke level staf, bersama
lembaga-lembaga terkait di departemen
ini untuk kembali membuktikan diri
bahwa kita mampu menjadi leading
sektor, walaupun kita memiliki
keterbatasan waktu dan sumber daya
manusia,”tutur Fahmi.

Berikut kutipan Menperin Fahmi
Idris ketika memberikan sambutan pada
acara serah terima jabatan Menperin:
Melihat apa yang telah dicapai oleh
Menperin terdahulu selama satu tahun
ini, tampaknya saya tidak terlalu repot,
sebab saya hanya tinggal melanjutkan
dan menyelesaikan program-program
yang telah disusun dan dilaksanakan Pak
Andung dan jajarannya di Deperin. Saya
hanya tinggal menyempurnakan apaapa yang telah ditempuh Pak Andung,
tentunya dengan bantuanseluruh pihak
di departemen ini.
Para stakeholder yang merupakan
partner kerja kita di departemen
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merupakan modal yang sangat berharga.
Para pengusaha, asosiasi, Kadin,
semuanya adalah mitra kerja kita yang
sangat berharga.Karena itu kita harus
membuka pintu dialog seluas-luasnya
dan selebar-lebarnya. Sebab kita tidak
bisa merancang kebijakan atau membuka
jalan sendiri, tetapi harus bersama-sama.
Apa yang pemerintah rancang harus
sejalan dengan hasrat atau kemauan
pengusaha. Karena itu kita harus berada
dalam posisi single track atau satu jalur
bersama-sama. Ketika kita melangkah
dalam posisi single track, semua berada
pada track yang sama, oleh karena itu
pintu harus terbuka untuk dialog guna
penataan ulang, sebab dunia bisnis
dan industri perkembangannya begitu
dinamis. Tentu strategi tidak bisa diubah
dalam jangka pendek, tetapi manuver
operasi bisa kita sesuaikan setiap saat.
Namun semua langkah yang
akan ditempuh departemen ini

harus selalu dikoordinasikan dengan
instansi terkait melalui koordinasi
kantor Menko Perekonomian agar
dalam pelaksanaannya dapat betulbetul mendapatkan dukungan penuh
dari semua jajaran pemerintahan.
Selain berkoodinasi dengan Menko
Perekonomian dan departemen atau
lembaga terkait lain, semua kebijakan
yang akan diambil juga harus didiskusikan
dan dikomunikasikan dengan para
stakeholder lainnya yang menjadi mitra
pemerintah, yaitu kalangan dunia usaha
melalui asosiasi dan Kamar Dagang dan
Industri (Kadin).
Untuk mengembangkan industri
kedepan, saya mempunyai dua
rancangan yang saya ingin pacu di masa
mendatang.
Pertama, masuk ke pasar global
lebih intensif lagi untuk produk-produk
unggulan yang berbasis bahan baku
dalam negeri seperti minyak sawit, produk

kayu dan rotan, furniture dll.
Tekstil bisa masuk tapi impor bahan
bakunya tinggi, tetapi kalau kita bicara
sawit, oleochemical kita bisa lebih unggul
karena 100% bahan bakunya ada di dalam
negeri. Begitu pula furniture, produk kayu
dan rotan semuanya berbasis 100% dalam
negeri. Kalau hal ini bisa dibina dan ditata
dengan pendekatan secara holistic,maka
pasar dunia bisa diintensifkan.
Selama ini kita lebih banyak
bersaing dengan Malaysia sebagai
sesama produsen sawit terbesar.
Padahal ketimbang bersaing yang
dapat menimbulkan dampak negatife
bagi kedua belah pihak, lebih baik kita
melakukan kerjasama secara saling
menguntungkan. Saya akan usulkan
kepada Presiden agar masalah tersebut
dibicarakan pada tingkat level tertinggi
kedua negara guna menata pasar global
minyak sawit dan turunannya.
Begitu juga untuk produk kayu, rotan
dll yang berbasis dalam negeri harus kita
tata secara akurat dan tajam
Sektor lain seperti TPT juga tetap
dikembangkan, karena kita sudah punya
keunggulan berpuluh-puluh tahun.
Demikian juga industri otomotif kita
sudah punya riwayat panjang lebih dari
30 tahun. Tapi tiba-tiba saja salah satu
principal otomotif membangun industri
otomotif di Thailand untuk beberapa
jenis mobil tertentu dan Indonesia harus
mengimpor kendaraan jenis itu dari
negara tersebut. Itu tidak fair. Harusnya
pembangunan industri otomotif tersebut
dilakukan di Indonesia, sebab produknya
juga dipasarkan di Indonesia.

Industri Perakitan Honda
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Tentu gambarannya dia mengalami
kesulitan disini, sedangkan di negara lain
merekabisa mendapatkan apa saja yang
mereka inginkan, namun sebetulnya
semuanya itu bisa dinegosiasikan dengan
principal. Tidak fair dong, mereka sudah
banyak memperoleh keuntungan di
Indonesia dan kemudian mereka hanya
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menjadikan Indonesia sebagai pasar.
Indonesia bisa menjadi pusat industri
walaupun mungkin tingkatannya belum
full manufacturing. Untuk masalah
tersebut saya akan berunding dengan
principal dan industrialis disini.
Kedua, industri rakyat yang telah
memberikan kesempatan kerja bagi
bangsa ini harus dibina, harus ditata
dengan pendekatan holistic, tidak
hanya modal saja, tetapi juga termasuk
ketentuan perundangan dll. Ini kewajiban
pemerintah,
tanpa
keterlibatan
pemerintah maka industri rakyat ini akan
tergulung oleh globalisasi.
Kalau dua perkara itu dapat kita
tata dan kita bangun, mudah-mudahan
departemen ini akan diharapkan dan
dibanggakan kembali oleh rakyat.

“Karena itu, mulai tahun depan (2006)
kita harus sudah mulai berkonsentrasi
pada dua magnitude besar itu”,ujar
Fahmi.
Magnitude pertama, mengintensifkan upaya pemulihan komoditi
unggulan dalam memasuki pasar
global. Salah satu yang terpikir oleh
saya tentang komoditi unggulan ini
kategorinya harus komoditi yang
mempunyai basis dukungan bahan baku
dalam negeri. Misalnya, komoditi minyak
sawit berikut produk derivatifenya yang
disebut dengan oleochemical industri.
Itu saya akan rundingan dengan temanteman dan bos saya di kabinet termasuk
dengan Pak Budiono untuk dijadikan

sebagai salah satu ujung tombak. Karena
sebagaimana kita ketahui, industri
tersebut seluruhnya atau 100% berbasis
pada kekuatan kita sendiri, tidak ada
bahan baku impor di dalamnya,”tegas
Fahmi.
Produk kayu, tambah Fahmi, juga
harus tetap jadi komoditi unggulan,
bahkan untuk produk kayu ini lebih
spesiﬁk lagi akan dirundingkan juga
(bersama Depdagri dan Pemda) untuk
menjadikan beberapa daerah sebagai
sentra produk furniture seperti Jepara
untuk kayu, Cirebon untuk rotan. Jadi,
produk kayu plus rotan harus menjadi
komoditi unggulan dan harus masuk ke
pasar global atau pasar ekspor.

Industri Harus Fokus pada Bahan
Baku DN dan Industri Rakyat
Menperin
juga
menyatakan
kedepan akan menfokuskan upaya
pengembangan industri di dalam
negeri pada dua kelompok industri
yang memiliki potensi sangat besar
dan selama ini telah terbukti menjadi
tumpuan pertumbuhan ekonomi,dalam
perolehan devisa dan penyerapan
tenaga kerja.
Ketika ditemui wartawan di kantor
lamanya di Depnakertrans sehari
setelah diumumkan namanya sebagai
Menperin baru pada Kabinet Indonesia
Bersatu, Fahmi mengatakan bahwa ada
dua magnitude ekonomi Indonesia
yang sangat besar sehingga perlu
mendapatkan prioritas perhatian dari
pemerintah agar dapat berkembang
lebih pesat lagi pada masa-masa
mendatang.
Menurut Fahmi, dua magnitude
besar besar itu adalah pertama dengan
mengintensifkan penetrasi komoditi/
produk unggulan ke pasar global dan
yang kedua adalah industri rakyat.

Kantor Pusat Departemen Perindustrian
Media Industri 7

Laporan Utama
Juga produk-produk yang selama
ini menjadi unggulan nasional seperti
tekstil dan produk tekstil (TPT) dan
elektronik tetap menjadi unggulan.
Namun untuk industri TPT ini sebagian
besar yaitu 60%-80% bahan bakunya
masih harus impor. Karena itu industri
ini termasuk sangat labil, ditambah
lagi adanya problem-problem lainnya,
industri TPT ini memang perlu penataan
yang baik.
“Saya nanti akan duduk bersama
para pemain di industri TPT secara
cermat dan seksama. Pertama, tekstil
kita ini terkena dampak dari ekspansi
China. Dulu sebelum Hong Kong
bergabung dengan China, Hong Kong
adalah salah satu pemain utama dunia
dalam TPT, kita kalah sama Hong Kong.
Begitu bergabung dengan China, sudah
bisa dibayangkan ekspertis bergabung
dengan sumber bahan baku yang
luar biasa. China salah satu produsen
terbesar kapas, kapasnyapun dari jenis
yang bagus. Kapas ada dua jenis, ada
kapas serat pendek ada juga kapas serat
panjang. Pakistan juga produsen kapas
terbesar tapi serat pendek, Amerika
Serikat (AS) juga produsen kapas
terbesar. Bahan baku utama tekstil yaitu
kapas, China punya, ekspertis dia juga
punya. Maka dia tidak akan terkalahkan
oleh kita. Maka itu ketika AS membuka
pasarnya dengan membuka kuota,
masuklah seluruh produk itu ke AS,”kata
Fahmi.
AS, kata Fahmi merupakan salah satu
pasar terbesar produk TPT Indonesia.
Dengan membanjirnya produk TPT
China, maka terpukullah produk TPT
Indonesia di salah satu pasar terbesar
Indonesia itu. Bahkan di pasar lainnya
pun seperti di Uni Eropa, produk TPT
Indonesia juga turut terpukul.
“Jadi, ekspansi tekstil China di dunia
memukul produk-produk tekstil kita,
belum lagi arus penyelundupan. Jadi,
tekstil kita banyak terkena pukulan dari
8 Media Industri

Kegiatan Produksi PT. Krakatau Steel
luar, yaitu masalah ekspansi China tadi
dan dari dalam, yaitu masalah bahan
baku. Banyak produsen besar tekstil kita
kini menderita, sehingga banyak sekali
keluhan muncul dari pabrik-pabrik TPT
yang mengalami kerugian. Itu memang
perlu ditata dengan baik, kita harus
duduk bersama-sama, dibutuhkan satu
pendekatan paripurna yang holistic dari
segala aspek termasuk permodalan,
cost-structure yang lain, masalah pasar
dll.
“Industri unggulan yang selama
ini diunggulkan kita seperti tekstil,
elektronik. Tentu nanti dari pembahasan
akan ketemu yang ideal yang mana.
Kalau kita mau memperbaiki sektor
riil dan tentu dengan sendirinya
memperbaiki cadangan devisa kita dsb,
pasar global harus menjadi sasaran,
daripada kita bermain didalam saja, itu
magnitude pertama.
Menurut Fahmi, industri otomotif
sudah cukup eksis di Indonesia, hanya
bentuknya perlu dikaji kembali.”Kita
perlu
pertanyakan
mengapa
beberapa principal dari Jepang justru
mengembangkan secara intens
beberapa produk di Thailand dan
Malaysia. Sehingga kita mengimpor
mobil
tersebut dari Malaysia

dan Thailand, mengapa dia tidak
mengembangkan basis itu di Indonesia
yang sudah berkembang sejak tahun
1970,”
Indonesia sudah mengalami
perjalanan cukup panjang di industri
otomotif ini, karena itu Fahmi mengaku
akan bertemu dan berunding dengan
principal dari Jepang maupun dengan
mitranya di Indonesia antara lain untuk
menanyakan masalah tersebut.
“Saya akan undang dengan hormat,
saya mau tanya apa kurangnya Indonesia
sehingga mereka lebih suka melakukan
pengembangan industri otomotif di
Malaysia dan Thailand. Selama ini untuk
jenis-jenis motor dengan kapasitas
mesin tertentu juga harus diimpor dari
Malaysia, mobil dalam bentuk utuh
(CBU) untuk jenis tertentu harus diimpor
dari Thailand. Saya mau dalam konteks
meggerakkan sektor riil dan dalam
memecahkan masalah pengangguran,
ayo dong bikin disini, apa kurangnya
kita. Kita sudah cukup panjang, kita
bukan pemain baru dalam hal ini,”tegas
Fahmi.
Ketika ditanya wartawan mengenai
kemungkinan memberikan insentif
kepada kalangan industri, Fahmi
mengatakan pemberian insentif

Laporan Utama
merupakan hal yang biasa dalam
rangka menggerakkan sektor riil. Insentif
ini diberlakukan di negara manapun
di dunia sehingga dapat dikatakan
instrument kebijakan ini merupakan
instrument yang sudah sangat umum.
Karena itu, Indonesia pun menerapkan
kebijakan serupa dalam rangka
mendorong perkembangan industri di
dalam negerinya.
“Pada bulan Oktober kita sudah
terapkan paket insentif. Bahkan kini
sedang dibicarakan paket Deregulasi
dan Debirokratisasi, juga beberapa
undang-undang sedang ditata kembali
seperti Undang-Undang Penanaman
Modal. Insentif ini merupakan dorongan
dan keringanan, sehingga kebijakan
yang memberatkan seperti kenaikan
harga BBM dll lewat insentif ini bisa
diminimalisir dampak negatifnya. Jadi
insentif harus menjadi bagian untuk
menggerakan sektor riil,”tutur Fahmi.
Magnitude Kedua, lanjut Fahmi,
adalah Industri Rakyat. Industri ini
merupakan industri yang potensial
dari aspek sektor riil. Industri rakyat
ini diberbagai tempat juga menjadi
andalan. Contohnya industri logam di
Tegal yang diandalkan oleh industri
otomotif nasional seperti untuk blok
rem mobil yang sudah dipakai oleh
industri perakitan mobil disini. Juga,
industri rakyat TPT yang pasarnya sangat
bagus di beberapa negara seperti di
Malaysia dan Brunei. Industri rakyat ini
harus mendapatkan porsi dukungan
yang signiﬁkan. Kalau dua magnitude
ini bisa digerakkan pada tahun 2006, itu
sudah bagus.
“Saya tentu akan menerima
masukan baik dari internal maupun dari
dunia usaha. Saya akan jadikan dunia
usaha sebagai partner yang dapat
menata masuknya kita ke pasar global.
Disamping saya akan berunding dengan
Mendag Mari Elka Pangestu khususnya
dalam menghadapi prinsip-prinsip WTO

yang sudah kita anut dan sudah kita
terima,”kata Fahmi.
Enforcement
program
dan
Renstra, kata Fahmi, sangat penting.
Itu pembenahan internal yang ingin
dilakukan dalam Rapim. Dalam minggu
pertama ini akan diintensifkan untuk
melakukan pertemuan internal guna
mengetahui berbagai kekuatan dan
kelemahan. “Saya sudah minta hal itu
kepada Sekjen. Renstra, strategi industri
kita, struktur dlll apa cukup kuat atau
tidak,”
Karena itu, kata Fahmi, dirinya tidak
akan melakukan perombakan secara
besar-besaran terhadap kebijakan
industri yang telah diambil Menperin
sebelumnya Andung A. Nitimihardja.
Sebaliknya Fahmi menyatakan akan
memperkuat berbagai kebijakan di
bidang industri yang telah ditempuh
Menperin sebelumnya agar diperoleh
kebijakan yang mampu mendorong
perkembangan sektor riil.
Fahmi mengatakan semua kebijakan
di bidang industri yang dituangkan
dalam bentuk Rencana Strategis
(Renstra) Departemen Perindustrian
semuanya telah mengacu pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) pemerintahan Kabinet Indonesia
Bersatu.

meminta kepada Sekjen mengenai
Renstra dan bahan-bahan informasi
tentang strategi industri berikut
perundang-undangannya, kebijakankebijakan yang sudah diambil serta apa
yang telah dilakukan setahun yang lalu
berikut hambatannya dll. Itu sebagai
bahan untuk Rapim (rapat pimpinan)
Deperin yang akan diselenggarakan
dalam satu minggu pertama masa
bhakti saya sebagai Menperin. Rapim
itu sudah jadi tradisi saya, kadangkadang saya lakukan sampai jam 10
malam, karena saya ingin mendapatkan
gambaran yang jelas tentang semua
persoalan.”
Untuk menjalankan tugas dan fungsi
sebagai Menperin, Fahmi mengaku akan
melakukan koordinasi secara intensif
dengan Menko Perekonomian Budiono
dan Menteri terkait lainnya seperti
Mendag Mari Elka Pangestu, Mentan
Anton Apriyantono, Menhut MS Kaban
dan Kepala BKPM M. Luthﬁ “ini adalah
sebuah tim,jadi saya harus berkoordinasi
jangan sampai nanti program yang
saya kembangkan ternyata tidak cocok
dengan yang lain.”demikian Fahmi Idris,
Menteri Perindustrian.

“Mau tidak mau yang dirancang oleh
Pak Andung, baik dalam bentuk Renstra
maupun program tentu semuanya
mengacu pada RPJM. Kalau acuannya
itu, saya tidak mungkin merombaknya.
Paling yang saya bisa lakukan, karena
berbagai perkambangan strategis,
adalah memperkuatnya atau mereinforce-nya supaya bisa mengikuti
perkembangan, sesuai
dengan
perkembangan”.
Fahmi mengaku dirinya akan
mencermati semua kebijakan, program
dan rencana kegiatan yang telah diambil
oleh Menteri terdahulu.”Saya sudah

Industri Elektronika
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Biodata Ringkas
Menperin Fahmi Idris
Nama lengkapnya adalah Fahmi
Idris, SE dilahirkan di Jakarta tanggal 20
September 1943. Suami dari Dra. Kartini
Hasan Basri ini dikaruniai dua orang
putri, yang diberi nama Fahira Idris, SE
dan Fahrina Idris, BA.
Mantan Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi yang kini menjabat
sebagai Menteri Perindustrian pada
Kabinet Indonesia Bersatu pimpinan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini
menamatkan sekolah tingkat dasar dan
tingkat menengahnya di Jakarta dan
pada tahun 1962 melanjutkan studinya
di Fakultas Ekonomi, Universitas
Indonesia hingga lulus pada tahun
1969.
Lelaki pemegang bintang jasa
Mahaputra Adipradana ini sebagian
besar kariernya dihabiskan di dunia
bisnis dan politik yang digelutinya
sejak tahun 1960-an. Sederet jabatan
puncak di dunia bisnis pun pernah
disandangnya. Demikian juga bidang
bisnis yang pernah digelutinya sangat
beragam mulai dari bisnis transportasi,
cargo dan pergudangan, kontruksi dan
engineering, jasa asuransi, perbankan,
industri logam, industri peralatan migas,
industri otomotif, agro kimia, perhotelan
dan pariwisata,telekomunikasi,property,
kebun kelapa sawit dan kakao dll.
Karier di dunia bisnis diawalinya
pada tahun 1967 ketika masih menuntut
ilmu di Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia dengan menduduki jabatan
sebagai Direktur di sebuah perusahaan
transportasi di Jakarta, CV Pasti. Pada
tahun 1968 menjabat sebagai Direktur
PT Ujung Lima, sebuah perusahaan
cargo dan pergudangan. Jabatan
lainnya yang pernah dan sebagian
10 Media Industri

Fahmi Idris
masih disandangnya sampai saat ini
adalah Presdir PT Kwarta Daya Pratama,
General Manager PT Krama Yudha,
Dirut PT Krama Yudha, Dirut PT Kodel,
Komisaris Maskapai Asuransi Parolamas,
Komisaris PT Parama Bina Tani, Direktur
PT Dharma Muda Pratama, Preskom
PT Encontrade Pratama Indonesia,
Wapreskom PT Wahana Muda Indonesia,
Komisaris Bank Susila Bhakti dll.
Selain berkarier di dunia bisnis,
Fahmi juga memiliki sejarah karier yang
cukup panjang di bidang sosial politik.
Karier politiknya dimulai ketika masih
duduk di bangku kuliah pada tahun
1966 dengan menduduki Ketua Umum
Laskar Ampera Arief Rachman Hakim
(ARH). Tahun 1967 terpilih menjadi
Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia sampai
tahun 1969.
Pada tahun 1967 itu pula Fahmi
diangkat menjadi anggota Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara
dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong
Royong (MPRS-DPR GR) serta menjadi
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa

Islam (HMI) Cabang Jakarta.
Jabatan lain di oragnisasi masa,
partai politik atau lembaga negara
yang pernah dipegangnya antara
lain Sekjen HIPMI (1973-1976), Ketua
HIPMI (1976-1979), Wakil Sekjen Kadin
Indonesia (1979-1982), anggota MPR-RI
(1987-2004), Bendahara Kadin Indonesia
(1988-1993), anggota Dewan Penyantun
Universitas Andalas Padang (1986sekarang), anggota Dewan Pembina
Magister Manajemen IPB (1992-1996),
Ketua Departemen Koperasi dan
Wiraswasta DPP Golkar (1993-1998),
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin
Indonesia (1994-1998), Menakertrans
Kabinet Reformasi Pembangunan
(1998-1999), Ketua DPP Partai Golkar
(1998-2004), Wakil Ketua Dewan
Pertimbangan Kadin Indonesia (2004sekarang) dan Menakertrans Kabinet
Indonesia Bersatu (2004-2005). Kini
sosok lelaki pekerja keras, disiplin dan
memiliki sikap tegas ini terhitung mulai
tanggal 7 Desember 2005 mendapat
kepercayaan untuk menjadi Menteri
Perindustrian Republik Indonesia.

Laporan Utama

Laporan Utama

Andung:

Koordinasi Kunci
Keberhasilan
Pengembangan Industri

Andung A. Nitimihardja
Mantan Menteri Perindustrian
Andung A. Nitimihardja menyatakan
bahwa kunci sukses pembangunan
industri di tanah air adalah koordinasi
berbagai instansi pemerintah bersama
seluruh stakeholder di bidang
perindustrian. Karena kebijakan yang
terkait dengan uapaya pengembangan
industri di Indonesia tidak hanya
ditentukan oleh satu instansi saja
melainkan tersebar di berbagai instansi.
Bahkan kata Andung, banyak
kewenangan yang terkait dengan
industri justru tidak berada di tangan
Deperin. Karena itu, untuk mengatasi
kendala tersebut Deperin harus sering
melakukan kordinasi dan diskusi dengan
instansi terkait lainnya agar kebijakan

yang dikeluarkan instansi lain dapat
turut memberikan iklim yang kondusif
bagi perkembangan industri di dalam
negeri.

acara serah terima jabatan dengan
Menperin yang baru Fahmi Idris, Rabu,
7 November 2005 di gedung Deperin,
Jakarta:

Selain kordinasi dengan instansi
terkait, tambah Andung, Deperin juga
harus selalu membuka pintu dialog
dan diskusi dengan kalangan pelaku
usaha, baik dengan individu perusahaan
maupun melalui asosiasi atau Kamar
Dagang dan Industri (Kadin). Dialog dan
diskusi dalam kalangan dunia usaha ini
sangat penting dalam rangka mencari
masukan dalam menetapkan arah
kebijakan industri ke depan yang lebih
kondusif. Berikut ini pernyataan mantan
Menperin Andung A. Nitimihardja ketika
menyampaikan sambutannya pada

Tahun pertama masa bakti Kabinet
Indonesia Bersatu dihadapkan pada
berbagai keadaan yang sulit. Industri
pun dalam keadaan terpuruk karena
dihadapkan pada berbagai kejadian
yang tidak biasa seperti Tsunami,
kenaikan harga bahan bakar minyak
(BBM) dll. Kita juga diwarisi lembaga yang
pecah dua dari Departemen Perindustrian
dan Perdagangan (Deperindag) menjadi
Departemen Perindustrian (Deperin) dan
Departemen Perdagangan (Depdag).
Sehingga apa yang saya lakukan pada
tahun pertama ini selain mencoba
Media Industri 11

Laporan Utama
menata kembali industri, juga menata
kembali internal departemen.
Pada tahun pertama itu pula saya
lakukan pembenahan industri dan
sekaligus melakukan pembenahan
landasan pengembangan industri ke
depan. Kami sudah menyelesaikan
struktur organisasi Deperin dari eselon
I sampai eselon IV termasuk mengisi
personel pejabatnya yang saya ambil
semuanya dari dalam. Karena personel
dari dalam sendiri saya nilai cukup baik
dan mampu mengisi pos-pos yang ada
sekaligus juga sebagai bagian dari upaya
regenerasi. Selanjutnya saya persilahkan
Pak Menperin untuk melakukan
penyesuaian baik struktur organisasi
maupun personilnya.
Sebagaimana
kita
ketahui,
pengembangan industri ini bersifat
jangka panjang karena itu yang
penting dalam penetapan kebijakan
pengembangan industri ke depan adalah
bagaimana menciptakan iklim industri ke
depan yang kondusif. Namun demikian
saya akui dalam pengembangan industri,
kewenangan yang terkait dengan
industri banyak yang tidak berada di
tangan Deperin sendiri, seperti masalah
keamanan, kepastian hukum, moneter,
penyelundupan, perdagangan dll.
Namun dalam keadaan dan faktorfaktor tersebut Alhamdulillah sektor
manufaktur yang jadi tanggung jawab
departemen ini berdasarkan angkaangka dari Badan Pusat Statistik (BPS),
Badan Kordinasi Penanaman Modal
(BKPM), dan Bank Indonesia (BI),
menunjukkan peningkatan yang cukup
menggembirakan, yaitu sampai triwulan
III 2005 sektor industri tumbuh 6,76% dari
target 6,8%. Demikian juga ekspor produk
industri tumbuh 15,5% dari ekspor produk
industri tahun sebelumnya.
Impor barang modal dan bahan
penolong juga meningkat, sementara
angka investasi dari BKPM juga
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menunjukkan peningkatan nilai investasi
baik PMA maupun PMDN. Penyerapan
tenaga kerja oleh industri juga mengalami
peningkatan sebanyak 580.000 orang.
Juga peranan IKM meningkat, baik dari
segi unit, tenaga kerja maupun nilai
tambah dan ekspornya.
Kami sudah berhasil menyusun
Kebijakan Pengembangan Indutri
Nasional (KPIN) dengan segala kelebihan
dan kekurangannya yang selama ini
banyak dikritisi bahwa departemen ini
tidak punya kebijakan yang pasti, tidak
jelas visi dan misinya dll. KPIN ini sudah
dipresentasikan di kabinet dan Presiden
sendiri sudah menyetujuinya.
Dengan semua yang telah dicapai
tersebut,rasanya saya bisa meninggalkan
departemen ini dengan kepala tegak.
Walaupun harus saya akui masih banyak
yang belum sempurna, masih banyak
yang belum dicapai. Untuk itu saya
ucapkan banyak terima kasih kepada
seluruh karyawan Deperin mulai dari
pejabat eselon I sampai kepala staff atas
segala kerjasama yang telah diberikan
selama saya memimpin departemen ini.
Saya yakin Pak Fahmi selaku Menperin
yang baru dapat meneruskan kebijakan
industri ini. Yang belum saya lakukan
mungkin bisa dilakukan Pak Fahmi, yang
belum sempurna bisa disempurnakan
dan yang belum betul bisa dibetulkan.
Bagi saya pergantian jabatan ini
merupakan sesuatu yang lumrah dan
biasa. Saya sering berpindah posisi, juga
sering berpindah lembaga. Jadi, saya
anggap ini bukan sesuatu yang luar biasa.
Saya selalu berpendapat bahwa jabatan
adalah amanah dan sama sekali bukan
hak kita sebab suatu waktu kita harus
kembalikan jabatan itu. Demikian juga
Presiden yang mendapatkan mandat
dari rakyat. Saya yakin betul Beliau tahu
persis pembantu yang Beliau perlukan
dan saya tahu Pak Fahmi mempunyai
pengalaman dan kemampuan untuk

memimpin departemen ini. Apalagi Pak
Fahmi juga sudah punya pengalaman
banyak menjadi Menteri karena beberapa
kali pernah dipercaya memimpin
departemen lain.
Industri ini sangat penting bagi
perekonomian nasional, kita juga bisa
lihat negara yang maju secara ekonomi
biasanya industrinya juga maju. Karena
itu, pengembangan industri di negara ini
harus menjadi salah satu prioritas utama
dalam program pembangunan negeri ini.
Akhir kata, saya ingin mengucapkan
selamat kepada Pak Fahmi. Saya tahu
tugas yang dibebankan kepada Menteri
Perindustrian tidak ringan, tapi saya
yakin pula bahwa dengan bekerja sama
dengan berbagai pihak, semua stake
holder termasuk dengan instansi lain
yang terkait, asosiasi, kadin dll kita akan
bisa mengatasi berbagai permasalahan
tersebut. Terima kasih.

Laporan Utama

Yang
Pergi
Dan
Yang
Datang
Serah terima jabatan

Pucuk pimpinan di Departemen

Andung A. Nitimihardja menduduki

Paskah Suzetta sebagai Menteri Negara

kembali

posisi sebagai Menperin pada Kabinet

Perencanaan Pembangunan Nasional

menyusul

Indonesia Bersatu selama setahun lebih,

(PPN)/Kepala Bappenas, Erman Suparno

langkah reshuffle kabinet terbatas yang

tepatnya selama 413 hari sejak pertama

sebagai Menakertrans dan Boediono

diambil pimpinan tertinggi nasional

kali diangkat pada tanggal 20 Oktober

sebagai Menko Perekonomian.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

2004 sampai diganti secara resmi

Bersamaan dengan pergantian

(SBY) pada tanggal 5 Desember 2005

tanggal 7 Desember 2005 (pelantikan

ketiga menteri tersebut, Presiden

lalu.

Menperin baru dilakukan Presiden

SBY juga melakukan perubahan atau

SBY di Istana Negara Jakarta tanggal 7

pergeseran posisi di jajaran kabinetnya.

Desember 2005).

Selain Menakertrans Fahmi Indris yang

Perindustrian
mengalami

(Deperin)
perubahan

Melalui langkah reshuffle kabinet
terbatas itu, Presiden SBY mengganti
Menteri

Perindustrian

(Menperin)

Presiden

SBY

menamakan

menempati pos baru sebagai Menperin,

Andung A. Nitimihardja dengan Fahmi

pergantian menteri tersebut sebagai

juga Menneg PPN/ Kepala Bappenas Sri

Idris yang sebelumnya menjabat

reshuffle kabinet terbatas, karena hanya

Mulyani Indrawati yang menempati pos

sebagai Menteri Tenaga Kerja dan

ada tiga menteri saja yang sebetulnya

baru sebagai Menteri Keuangan dan

Transmigrasi (Menakertrans). Kepastian

diganti dan ada tiga nama baru yang

Menko Perekonomian Aburizal Bakrie

mengenai penggantian posisi Andung

masuk ke dalam jajaran kabinetnya.

menjadi Menko Kesra.

A. Nitimihardja oleh Fahmi Idris ini

Ketiga menteri yang diganti itu adalah

diumumkan sendiri oleh Presiden SBY

Menkokesra Alwi Shihab, Menkeu

di Istana Kepresidenan Yogyakarta pada

Jusuf Anwar dan Menperin Andung A.

Senin malam, tanggal 5 Desember

Nitimihardja. Sedangkan, tiga personil

2005.

kabinet yang baru masuk adalah
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Kebijakan

Menperin:

PPnBM Otomotif Bukan
Harga Mati

Industri Perakitan Otomotif
Kebijakan pemerintah mengenai
penetapan pungutan Pajak Penjualan
Barang Mewah (PPnBM) atas produk
otomotif bukanlah sesuatu yang tidak
dapat diubah. Ketentuan tersebut
sewaktu-waktu dapat diubah dalam
rangka menciptakan iklim industri
otomotif yang lebih kondusif di dalam
negeri.
Demikian diungkapkan Menteri
Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris
kepada wartawan ketika melakukan
kunjungan kerja pertamanya sebagai
Menperin ke kantor PT Krama Yudha Tiga
Berlian Motors yang bertepatan dengan
acara penjualan mobil Mitsubishi ke
1,5 juta unit di pasar Indonesia sejak
keberadaannya di Indonesia mulai
tahun 1970.
Menurut
Fahmi,
kebijakan
pemerintah yang tertuang dalam
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Peraturan Pemerintah (PP) No 41/2005
itu bisa saja diubah, karena pemerintah
pada dasarnya tidak ingin hanya
memikirkan penerimaan dana saja,
melainkan juga harus mendukung
kemajuan industri melalui penciptaan
peraturan dan kebijakan yang lebih
kondusif.
“Tidak ada peraturan atau kebijakan
yang tidak bisa diubah di negeri ini.
Undang-undang Dasar 1945 yang
dianggap ‘suci’ pun masih bisa diubah,
apalagi hanya peraturan pemerintah
atau surat keputusan menteri,” kata
Fahmi.
Pernyataan
Fahmi
tersebut
mengisyaratkan bahwa PP No.
41/2005 yang antara lain menetapkan
kenaikan PPnBM produk otomotif
kemungkinan akan ditinjau kembali.
PP yang diterbitkan beberapa waktu

lalu itu sampai kini belum diterapkan
di lapangan karena masih harus
menunggu petunjuk pelaksanaan
yang akan diterbitkan oleh Menteri
Keuangan.
Berdasarkan PP No. 41/2005 itu
disebutkan bahwa PPnBM kendaraan
bermotor roda empat kategori sedan
dengan kapasitas mesin 1.500 cc
sampai 2.500 cc dinaikkan dari 40%
menjadi 50%, sedangkan kendaraan
bermotor roda empat kelompok Multi
Purpose Van (MPV) dengan kapasitas
mesin 1.500 cc sampai 2.500 cc dinaikan
dari 20% menjadi 25%. Sementara itu,
PPnBM kendaraan bermotor roda
empat kelompok MPV dengan kapasitas
mesin 2.500 cc sampai 3.000 cc dan
berbahan bakar premium serta MPV
bermesin diesel dengan kapasitas 2.500
cc dinaikkan dari 40% menjadi 50%.

Kebijakan
“Jika argumennya pemerintah
membutuhkan uang lebih banyak, maka
kenaikan pungutan menjadi keputusan
yang tepat. Tapi pemerintah juga harus
selalu melihat setting yang lebih luas,
yaitu untuk mendukung pertumbuhan
dan perkembangan industri.Pemerintah
jangan bersikap sebagai kasir, dengan
hanya mempertimbangkan berapa
penerimaan dan berapa pengeluaran.
Kalau Cuma itu dasar pertimbangannya,
maka akan menjadi sangat repot,” tutur
Fahmi.

dengan mobil lain sehingga kegiatan
produksinya dinilai tidak ekonomis.

Secara umum industri otomotif di
Indonesiadalambeberapatahunterakhir
berkembang cukup baik terlihat dari
terus meningkatnya volume penjualan
mobil setiap tahunnya dari 322.000 unit
pada tahun 2003 menjadi 422.000 unit
pada tahun 2004 dan pada tahun 2005
diperkirakan mencapai 530.000 unit.

Penjualan mobil penumpang
Mitsubishi di Indonesia selama ini kalah
bersaing dari mobil-mobil merek lainnya
sehingga penjualannya terus merosot.
Bahkan dengan volume penjualan mobil
penumpang hanya 7.000 unit pada
tahun 2004, maka Mitsubishi menilai
kegiatan produksi mobil penumpang
di Indonesia sudah tidak ekonomis lagi.
Sebab kapasitas produksi untuk mobil
penumpang saja di atas 20.000 unit
per tahun dimana untuk mencapai titik
impas saja produksinya minimal harus
mencapai 1.600 unit per bulan.

Walaupun penjualan kendaraan
bermotor di tanah air dalam dua tahun
terakhir mulai memperlihatkan kenaikan
kembali,namunpadatahun2005industri
otomotif di dalam negeri tampaknya
kembali menghadapi tantangan cukup
berat dengan dinaikkan harga bahan
bakar minyak (BBM) secara berturutturut pada 1 Maret dan 1 Oktober 2005
lalu. Bahkan kenaikan harga BBM pada
1 Oktober 2005 dinilai banyak kalangan
sangat memberatkan pasar otomotif
karena kenaikkannya yang di luar
dugaan, yaitu di atas 100%.
Tantangan
berat
berupa
menurunnya pasar otomotif di
Indonesia pasca krisis ekonomi 1998
saja ditambah dengan terus naiknya
harga BBM telah memaksa manajemen
Mitsubishi Corporation pada beberapa
waktu lalu untuk lebih memfokuskan
konsentrasinya dalam memproduksi
kendaraan mobil jenis niaga (commercial
car) di Indonesia. Sebaliknya perusahaan
itu terpaksa menutup fasilitas produksi
jenis mobil penumpang (passanger
car) karena tidak mampu bersaing

Menurut catatan Departemen
Perindustrian, selama ini Mitsubishi
memproduksi dua jenis mobil di
Indonesia, yaitu jenis mobil penumpang
(Galant dan Kuda) dan jenis mobil
niaga (Colt, minibus T120 SS dan truk
Fuso). Pada tahun 2004 produksi mobil
Mitsubishi di Indonesia mencapai
89.000 unit yang terdiri dari 82.000
unit mobil niaga dan 7.000 unit mobil
penumpang.

Volume produksi tertinggi mobil
penumpang Mitsubishi di Indonesia
pernah dicapai pada tahun 2000,
yaitu sebesar 20.000 unit. Namun

penjualannya terus menurun pada
tahun-tahun berikutnya dan pada tahun
2004 penjualannya menjadi tinggal
7.000 unit.
Karena kalah bersaing, Mitsubishi
terpaksa menutup fasilitas produksi
mobil penumpangnya di Indonesia
untuk sementara. Namun sumber
di Mitsubishi menyatakan suatu
waktu pihaknya akan membangun
kembali pabrik baru khusus untuk
mobil penumpang, tapi dengan model
lain yang lebih cocok dengan pasar
Indonesia.
Di Indonesia, kegiatan produksi
mobil penumpang Mitsubishi (Galant
dan Kuda) dilakukan melalui agen
tunggal pemegang merek PT Krama
Yudha Kesuma Motor dengan
melibatkan 300 orang karyawan.
Sebaliknya untuk jenis mobil niaga,
Mitsubishi Corporation justru akan lebih
memfokuskan konsentrasinya untuk
memproduksi jenis kendaraan tersebut.
Hal itu cukup beralasan karena volume
penjualannya cenderung meningkat
di Indonesia. Pada tahun 2004 volume
penjualannya mencapai 82.000 unit
dan pada tahun 2005 ini diperkirakan
mencapai 96.000 unit.

Salah satu Produk Astra Daihatsu Motor
Media Industri 15

Kebijakan

Industri Makanan dan Minuman
sebagai Industri Prioritas

Sesuai
dengan
Kebijakan
Pengembangan Industri Nasional
(KPIN) dan Peraturan Presiden
No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional, dalam jangka lima tahun ke
depan arah pengembangan sektor
industri ditujukan untuk memperkuat
dan memperdalam struktur industri;
meningkatkan iklim persaingan yang
kondusif; meningkatkan revitalisasi,
konsolidasi
dan
restrukturisasi
industri;
meningkatkan
peran
industri kecil dan menengah;
menyebarkan pembangunan industri;
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serta meningkatkan kemampuan
penguasaan teknologi industri.
Berdasarkan
permasalahan
mendesak yang dihadapi, prioritas
pembangunan industri inti dalam
lima tahun mendatang (2005-2009)
ditetapkan dengan mengikuti kriteria
dan hasil analisa daya saing internasional,
maka klaster industri inti dalam jangka
pendek-menengah dititik-beratkan
pada upaya untuk memperkuat dan
menumbuhkan 10 klaster industri
prioritas. Ke-10 industri prioritas itu
adalah industri makanan dan minuman,
industri pengolahan hasil laut, tekstil

dan produk tekstil, alas kaki, pengolahan
kelapa sawit, barang kayu (termasuk
rotan dan bambu), pengolahan karet,
pulp dan kertas, petrokimia dan industri
mesin dan peralatan listrik.
Berikut ini akan dibahas profil
singkat kelompok industri makanan
dan minuman yang telah ditetapkan
dalam KPIN sebagai salah satu industri
yang akan dikembangkan dalam
jangka menengah (2005-2009) dan
jangka panjang (2010-2025. Industri
makanan dan minuman dipilih dengan
pertimbangan untuk dapat memenuhi
pasar dalam negeri dan potensi sumber

Kebijakan
daya alam yang cukup mendukung.
Selain itu, cabang industri ini juga dapat
menyerap tenaga kerja yang sangat
besar.
Dalam kelompok industri makanan
dan minuman sebenarnya terdapat
banyak sekali industri inti yang dapat
dikembangkan melalui konsep klaster
maupun nonklaster industri. Namun
pada periode jangka menengah ini
pemerintah hanya memprioritaskan
pengembangan enam industri inti yang
akan dikembangkan melalui konsep
klaster dan nonklaster industri.
Dari enam industri makanan dan
minuman yang mendapat prioritas
pengembangannya, terdapat tiga
industri inti yang akan dikembangkan
melalui konsep klaster, yaitu industri
pengolahan kakao dan cokelat,
industri pengolahan buah dan industri
pengolahan kelapa, sedangkan tiga

industri intinya lainnya, yaitu industri
pengolahan kopi, industri pengolahan
gula dan industri pengolahan tembakau
akan dikembangkan melalui konsep
nonklaster.
Saat ini sebagian besar dari rencana
pengembangan klaster dan nonklaster
di kelompok industri makanan dan
minuman masih berada pada tahap
diagnostic yang meliputi kajian dan
pembentukan
kelompok
kerja
(working group) dari seluruh stake
holders dalam menuju pembentukan
komitmen bersama untuk mewujudkan
pengembangan daya saing industri,
seperti penyusunan kebijakan dan cetak
biru pengembangan industri.
a. Industri Pengolahan Kakao dan
Cokelat
Dalam klaster industri pengolahan
kakao dan coklat terdapat industri

inti berupa industri coklat yang
menghasilkan cocoa liquor, cocoa
butter, cocoa cake, cocoa powder dll.,
sedangkan industri pendukungnya
adalah biji kakao, mesin dan peralatan,
kemasan, kertas, plastik, logam bahan
kimia, bahan makanan tambahan (gula,
sirup, susu dll.). Sementara itu, industri
terkaitnya adalah industri makanan dan
minuman, kosmetik dan obat-obatan.
Pengembanganindustripengolahan
kakao dan cokelat dilakukan melalui dua
pendekatan strategi, yaitu pendekatan
sektor dengan diversifikasi produk
coklat ke arah nilai tambah tinggi
dan pendekatan teknologi dengan
penguasaan teknologi pengolahan
coklat kualitas tinggi serta mendorong
tumbuhnya modifikasi teknologi
pengolahan dan produksi cokelat.
Permasalahan yang sering dihadapi
dalam
pengembangan
industri
pengolahan kakao dan coklat selama
ini antara lain system pengenaan pajak
pertambahan nilai (PPN) yang tidak
mendukung pengembangan industri
(ekspor biji kakao tidak terkena PPN
10%, namun jika diolah di dalam negeri
terkena PPN 10%). Akibatnya industri
kakao oalhan dalam negeri kekurangan
bahan baku karena biji kakao lebih
banyak diekspor. Di pihak lain industri
pengolahan kakao dan cokelat di dalam
negeri belum begitu kuat.
Permasalahan lainnya, rendahnya
mutu biji kakao Indonesia karena tidak
difermentasi dan harga biji kakao
fermentasi dan tidak difermentasi tidak
berbeda jauh. Sementara itu, sekitar
separuh dari populasi tanaman kakao
Indonesia terserang hama Penggerek
Buah Kakao (PBK).

Kakao

Sasaran pengembangan industri
pengolahan kakao dan cokelat adalah
industri skala kecil, menengah dan
besar dimana untuk jangka menengah
diharapkan utilisasi industri kakao
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b. Industri Pengolahan Buah
Dalam klaster industri pengolahan
buah terdapat industri inti yaitu industri
buaholahansepertisaribuah,buahdalam
kaleng, konsentrat buah, buah kering
dll., sedangkan industri pendukungnya
adalah mesin dan peralatan, kemasan,
pendingin dan bahan kimia tambahan,
sementara industri terkaitnya adalah
industri makanan dan kosmetika.

Industri Minuman Hasil Olahan
meningkat dari 50% menjadi 70%
yang disertai dengan meningkatnya
mutu biji kakao yang dijual petani dari
unfermented cocoa beans menjadi
fermented cocoa beans. Selain itu,
pada jangka menengah ini terjadi
peningkatan investasi di bidang industri
pengolahan cokelat, meningkatnya
konsumsi cokelat penduduk Indonesia
(dewasa ini hanya 1 gr per orang per
tahun) dan meningkatnya ekspor sekitar
6% per tahun.
Dalam jangka panjang sasaran
pengembangan industri pengolahan
kakao dan cokelat adlah meningkatnya
jumlah industri cokelat olahan dari 28
unit menjadi 30 unit, meningkatnya
jumlah industri kakao olahan dari 11
unit menjadi 13 unit dengan tambahan
di Sulawesi sebanyak dua unit,
meningkatnya utilisasi kapasitas dari
70% menjadi 90% serta meningkatnya
ekspor sekitar 8%.
Rencana aksi jangka menengah
antara lain menghilangkan peraturan
perundang-undangan
yang
menghambat pengembangan industri;
meningkatkan kemitraan antar industri
kakao olahan dengan petani kakao;
mengembangkan kerjasama dengan
instansi terkait; dan negara-negara
Eropa untuk membantu petani kakao
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memperbaiki mutu biji kakaonya;
mendorong pembangunan fasilitas
unit-unit fermentasi dan pengeringan di
sentra-sentra kakao;serta meningkatkan
diversifikasi produk coklat dan kakao
yang bernilai tambah tinggi.
Rencana aksi jangka panjang
adalah
meningkatkan
produksi
biji kakao melalui perluasan lahan
kakao; mengembangkan industri
berbasis kakao nonpangan; dan
mengembangkan riset dan teknologi
untuk industri kakao olahan dan coklat.
Lokasi pengembangan industri
pengolahan kakao dan coklat tersebar
di sejumlah propinsi antara lain Banten,
Jabar, Jatim, Sulteng, Sulsel, Sultra,
Sumut dan Lampung dengan sentra
produksi sebanyak 23 sentra, yaitu di
Riau (1), Kaltim (4), Sulsel (8), Sultra (8)
dan Maluku (2).
Perusahaan industri pengolahan
kakao dan cokelat yang sudah saat ini
antara lain PT Effem Indonesia (Sumut/
Sulsel), PT Budidaya Cacao (DKI), PT
General Food Industries (Jabar), PT Ceres
Indonesia (Jabar), PT Bumi Tangerang
Mesindotama (Banten), PT Davo Mas
(Banten),PT Cacao Wangi Murni (Banten),
PT Teja Sekawan (Jatim) dan PT Maju
Bersama (Sulsel).

Industri pengolahan buah selama
ini menghadapi berbagai permasalahan
antara lain tingginya ketidakpastian
akan kesinambungan pasokan bahan
baku dan konsistensi mutu, ukuran
serta tingkat kematangan buah yang
dipasok kepada industri. Masalah
lainnya adalah belum adanya budidaya
perkebunan buah skala komersial yang
dapat memasok kebutuhan industri
pengalengan buah serta rendahnya
minat investasi di bidang budidaya dan
industri pengalengan buah.
Karena itu, sasaran pengembangan
industri pengolahan buah adalah
industri berskala kecil, menengah dan
besar dimana untuk jangka menengah
sasaran diarahkan untuk meningkatkan
investasi industri pengolahan buah skala
menengah-besar. Sedangkan untuk
jangka panjang industri pengolahan
buah tropis eksotis telah berkembang
dengan baik.
Sasaran pengembangan industri
dalam jangka menengah adalah
meningkatkan ekspor dan membangun
merk lokal, sedangkan untuk jangka
panjang adalah mendorong tumbuhnya
industri pengolahan buah yang
terintegrasi dari mulai kebun sampai
dengan pengolahannya.
Strategi yang ditempuh dalam
pengembangan industri pengolahan
buah adalah mengembangkan produksi
buah tropis eksotis dan meningkatkan
budidaya tanaman buah secara
komersial. Dari sisi teknologi strategi
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yang ditempuh adalah mendorong
tumbuhnya modifikasi teknologi
pengolahan dan produksi buah.
Rencan aksi dalam jangka menengah
antara lain meningkatkan kemitraan
antara industri pengolahan buahbuahan dengan petani, meningkatkan
kemampuan di bidang pengolahan,
pengawetan
dan
pengemasan
buah serta melakukan diversifikasi
pengolahanbuah.Dalamjangkapanjang
rencana aksi yang akan dilakukan
adalah mendorong tumbuhnya industri
pengolahan buah yang terintegrasi
dengan
perkebunannya
dan
memperluas pasar ekspor buah tropis
eksotis olahan.
Lokasi
potensial
untuk
pengembangan industri pengolahan
buah antara lain di Sumut, Kepulauan
Riau, Sumsel, Lampung, Jabar dan Jatim
dengan sentra produksi yang menyebar

di berbagai propinsi yang seluruhnya 77
sentra. Perusahaan yang selam ini sudah
menggeluti industri pengolahan buah
antara lain PT Great Giant Pineapple
(Lampung) dan PT Pulau Sambu (Kepri).
c. Industri Pengolahan Kelapa
Industri inti dalam kelompok industri
ini adalah industri kelapa olahan seperti
nata de coco, minyak goreng, santan
bubuk, karbon aktif, coco fiber, virgin oil,
yoghurt dll. dengan industri pendukung
antara lain industri mesin dan peralatan,
kemasan, bahan penolong (NaOH,
Bleaching Earth, Asam Posphat dll.
Sedangkan industri terkainya adalah
industri makanan dan minuman,
kosmetika dan obat-obatan.
Permasalahan selama ini yang
melingkupi industri pengolahan kelapa
antara lain adanya keengganan untuk
melakukan perluasan dan peremajaan
tanaman karena membutuhkan waktu

relatif lama. Selain itu, industri hilir
pengolahan kelapa pada umumnya
berskala kecil dan menengah (IKM)
dengan teknologi sederhana.
Sasaran pengembangan industri
pengolahan kelapa adalah industri
yang berskala kecil, menengah dan
besar dimana untuk jangka menengah
sasaran diarahkan dalam rangka
peningkatan keanekaragaman kelapa
dan peningkatan kemampuan pasokan
bahan baku kelapa serta meningkatnya
investasi di bidang industri pengolahan
kelapa. Dalam jangka panjang sasaran
pengembangan industri pengolahan
kelapa adalah meningkatnya ekspor
produk-produk hilir berbasis kelapa dan
meningkatkan pasokan bahan baku
bagi industri pengolahan kelapa dalam
jumlah besar.
Strategi yang ditempuh dalam
pengembangan industri ini dilakukan

Virgin Coconut Oil
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melalui pendekatan sektor berupa
diversifikasi produk olahan kelapa,
pengamanan pasokan bahan baku
melalui peremajaan kebun kelapa,
sedangkan strategi melalui pendekatan
teknologi dilakukan dengan mendorong
tumbuhnya modifikasi teknologi
pengolahan kelapa.
Rencana aksi dalam jangka
menengah antara lain mengintegrasikan
hasil produksi kebun kelapa rakyat untuk
menjadi bahan baku industri kelapa
yang dapat diandalkan, optimalisasi
pemanfaatan bahan baku dan
meningkatkan kerjasama dengan sektor
terkait dalam rangka pengamanan
pasokan bahan baku kelapa untuk
industri. Secara riil rencana aksi tersebut
dilakukan dengan meningkatkan
kemitraan petani kelapa dengan
industri pengolahan, meningkatkan
nilai tambah produk kelapa oalhan,
meningkatkan mutu kopra menjadi
kopra putih, meningkatkan kerjasama
multilateral melalui Asian and Pacific
Coconut Community (APCC) dalam
pengembangan industri kelapa serta
mendorong penggunaan minyak
kelapa untuk biodiesel bagi daerahdaerah terpencil. Sedangkan dalam
jangka panjang rencana aksi yang akan
dilakukan adalah mengembangkan
industri hilir/turunan dari cocochemical.
Lokasi
potensial
untuk
pengembangan industri pengolahan
kelapa antara lain di Riau, Jawa dan
Sulawesi dengan 163 sentra yang
tersebar di berbagai propinsi.Perusahaan
yang kini sudah menggeluti industri
pengolahan kelapa antar alain PT Pulau
Sambu (Kepri) dan PT Palco (Jabar).
d. Industri Pengolahan Kopi
Industri pengolahan kopi selama ini
sering kali dihadapkan pada beberapa
masalah seperti pasar dunia cenderung
lebih banyak mengkonsumsi kopi
Arabika ketimbang kopi Robusta; masih
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dikenakannya pungutan PPN 10% atas
perdagangan kopi; rendahnya tingkat
konsumsi kopi di dalam negeri; belum
dikuasainya teknologi pengolahan
(roasting); dan sering anjloknya harga
kopi dunia akibat over produksi,
khususnya dengan munculnya negara
produsen kopi baru.
Sasaran pengembangan industri
pengolahan kopi adalah industri
berskala kecil, menengah dan besar
dimana dalam jangka menengah yang
ingin dicapai adalah meningkatnya
mutu kopi olahan melalui penerapan
teknologi roasting yang disertai dengan
terbangunnya citra merek Indonesia
di pasar internasional. Sasaran lainnya
adalah berkembangnya diversifikasi
produk kopi olahan, meningkatnya
utilisisasi kapasitas industri kopi olahan
dari 60% menjadi 80% (dari 93.000 ton
per tahun menjadi 124.000 ton per

tahun) dan meningkatnya ekspor dari
US$ 15,49 juta (tahun 2003) menjadi
US$ 19,36 juta (tahun 2009).
Dalam jangka panjang diharapkan
sudah
sangat
berkembangnya
kemampuan industri kopi olahan yang
berorientasi ekspor dimana industri kopi
olahan berkembang dari 71 unit menjadi
90unit,meningkatnyautilisisasikapasitas
dari 80% menjadi 90%, meningkatnya
nilai ekspor menjadi US$ 24,20 juta
(tahun 2025) dan berkembangnya
industri kopi nonpangan (farmasi).
Strategi yang dikembangkan
adalah pendekatan sektor berupa
diversifikasi produk kopi olahan ekspor
dan meningkatnya riset kopi olahan
untuk menghasilkan formula kopi yang
diminati masyarakat internasional, serta
strategi melalui pendekatan teknologi
berupa penguasaan teknologi roasting
yang menghasilkan roasted coffee mutu
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tinggi dan mendorong tumbuhnya
modifikasi teknologi pengolahan kopi.
Rencana aksi untuk jangka
menengah adalah meningkatkan
kemitraan antara industri pengolahan
kopi, eksportir dan petani untuk
meningkatkan
mutu
kopi,
menghilangkan perturan perundangundangan
yang
menghambat
pengembangan kopi, meningkatkan
mutu biji kopi dengan mendorong
dibangunnya
fasilitas
unit-unit
pengering, pengupas, dan sortasi di
sentra-sentra kopi. Selain itu, dalam
jangka menengah ini juga akan
dilakukan upaya peningkatan mutu
kopi olahan melalui teknologi roasting
dan penggunaan kemasan produk.
Sedangkan rencana aksi jangka
panjang
adalah
meningkatkan
produksi biji kopi khususnya jenis
arabika, mengembangkan riset dan
teknologi industri pengolahan kopi
dan mengembangkan industri berbasis
kopi pangan dan non pangan (farmasi)
disamping membangun merek kopi
olahan Indonesia di pasar global dan
membangun jaringan bisnis dalam
skala global.
Lokasi pengembangan industri
pengolahan kopi antara lain di Sumut,
Lampung, Jatim dan Sulsel dengan

sentra produksi yang tersebar di
berbagai propinsi sebanyak 32 sentra.
Perusahaan yang kini sudah menerjuni
industri pengolahan kopi antara lain PT
Sari Incofood Corporation (Sumut), PT
Mayora Indah Tbk (Banten), PT Santos
Jaya Abadi (Jatim), PT Nestle Indonesia
(Jatim) dan PT Aneka Coffee Industry
(Jatim).
e. Industri Pengolahan Gula
Permasalahan yang dihadapi industri
pengolahan gula di dalam negeri selama
ini antara lain rendahnya produktivitas
pabrik gula yang mengakibatkan biaya
industri tinggi; kurang memadainya
sistem pengangkutan tebu dari kebun
tebu ke pabrik; rendahnya posisi tawar
petani karena harga ditentukan oleh
pabrik; relative rendahnya pendapatan
petani; maraknya penyelundupan gula;
dan tingginya biaya transaksi.
Sasaran pengembangan industri
pengolahan gula adalah industri gula
berskala kecil, menengah dan besar
dimana dalam jangka menengah
(sampai tahun 2009) diharapkan
produksi industri gula meningkat dari
1,38 juta ton pada tahun 2004 menjadi
3 juta ton pada tahun 2009. Sedangkan
dalam jangka panjang diharapkan
tercapai kemandirian industri gula

nasional untuk kebutuhan dalam negeri
dan pasar ekspor.
Strategi yang dilakukan dalam
pengembangan
industri
gula
melalui pendekatan sektor adalah
memberikan insentif bagi petani untuk
mengembangkan usaha tani tebu dan
memberikan perlindungan melalui
tarif dan nontarif serta meningkatkan
efisiensi pabrik gula. Sementara itu,
strategi melalui pendekatan teknologi
akan dilakukan dengan mendorong
tumbuhnya modifikasi teknologi
pengolahan gula.
Rencana aksi untuk jangka
menengah adalah mengakselerasi
peningkatan produktivitas tebu,
merevitalisasi
industri
gula,
mendiversifikasi produk olahan dan
produk sampingan, serta mendorong
investasi baru,memperbaiki manajemen
industri gula dan mengelola lingkungan
untuk meminimalisasi pencemaran.
Sedangkan rencana aksi jangka panjang
adalah meningkatkan basis produksi
dan diversifikasi bahan baku gula
nontebu.
Lokasi pengembangan industri
pengolahan gula meliputi propinsi
Lampung, Banten, Jabar, Jateng dan
Jatim dengan melibatkan 699 sentra
yang tersebar di seluruh Indonesia.
Perusahaan yang selama ini sudah
menggeluti industri pengolahan gula
antara lain PT Sugar Group (Lampung),
PT Gunung Madu Plantation (Lampung),
PT RNI (Jabar/DKI),PT Jawa Manis Rafinasi
(Banten), PT Angels Products (Banten),
PT Sentra Usahatama Jaya (Banten),
PTPN IX (Jateng), PTPN X (Jatim), dan
PTPN XI (Jatim).
f. Industri Pengolahan Tembakau

Pabrik Gula Redjo Agung

Permasalahan
di
seputar
industri tembakau selama ini
adalah mutu tembakau yang belum
mampu
memenuhi
standard,
ketidakseimbangan pasokan dan
Media Industri 21

Kebijakan
kebutuhan tembakau, rendahnya posisi
tawar petani, kebjakan cukai yang
kurang mendukung perkembangan
industri rokok, kurangnya kemampuan
industri pengolahan tembakau untuk
melakukan diversifikasi produk di luar
produk tardisional rokok.
Sasaran pengembangan industri
pengolahan tembakau adalah industri
berskala kecil, menengah dan besar
dimana untuk jangka menengah sasaran
yang ingin dicapai adalah mendorong
terwujudnya keseimbangan pasokan
tembakau sesuai dengan kebutuhan
industri olahan tembakau yang disertai
dengan peningkatan mutu yang
signifikan serta meningkatnya kemitraan
antara produsen rokok dengan petani
tembakau yang saling menguntungkan.
Produksi rokok ditargetkan naik sebesar
20% dari 198,40 miliar batang tahun
2004 menjadi 238,00 miliar batang tahun
2009, demikian juga ekspor tembakau
naik 15% dari US$ 82,30 juta tahun 2004
menjadi US$ 94,70 juta tahun 2009,
sedangkan ekspor rokok dan cerutu
ditargetkan naik 15% dari US$ 135,50
juta tahun 2004 menjadi US$ 155,80 juta
tahun 2009.

Sasaran jangka panjang adalah
meningkatkan diversifikasi produk
pengolahan tembakau,berkembangnya
jenis/varietas tanaman tembakau guna
memenuhi permintaan pasar seperti
jenis tembakau rendah nikotin dan tar
serta burley, juga berkembangnya pasar
rokok kretek dan cerutu khususnya
ke negara-negara yang sedang
berkembang.
Strategi yang ditempuh untuk
mencapai sasaran tersebut adalah
menyeimbangkan kebutuhan dan
pasokan tembakau dan cengkeh,
meningkatkan mutu tembakau,
meningkatkan penguasaan teknologi
dan mengembangkan produk rokok
dengan kandungan tar dan nikotin
yang rendah. Selain itu, mendorong
tumbuhnya modifikasi teknologi
pengolahan tembakau.
Rencana aksi untuk jangka
menengah antara lain meningkatkan
kemitraan antara industri rokok dan
petani tembakau dan menerapkan
Good Agricultural Practices (GAP)
pada budidaya tembakau dan Good
Manufacturing Practices (GMP) pada

industri
pengolahan
tembakau,
meningkatkan kerjasama antara daerah
penghasil tembakau dalam pengaturan
pasokan tembakau di lima propinsi
(Jabar, Jateng, Jatim, NTB dan Sumut),
perbaikan mutu tembakau dengan
standard permintaan pasar dalam
negeri maupun ekspor.
Sedangkan rencana aksi jangka
panjang adalah memetakan lahan
yang sesuai dengan tanaman
tembakau, melakukan penelitian
dan pengembangan dalam rangka
mendiversifikasi
produk
olahan
tembakau dan mengembangkan
kemampuan lembaga, asosiasi petani,
eksportir tembakau dan asosiasi industri
rokok.
Lokasi pengembangan industri
pengolahan tembakau meliputi propinsi
Sumut, Jabar, Jateng, Jatim dan NTB
dengan melibatkan 6 sentra (tiga di
Bali dan 3 di Sulsel). Perusahaan yang
selama ini sudah menggeluti industri
pengolahan tembakau antara lain PT
Djarum (Jateng), PT Gudang Garam
(Jatim), PT HM Sampoerna (Jatim), dan
PT Bentoel (Jatim).

Rokok Gudang Garam
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Impor Terigu dari China dan India
Terkena BMAD

Tepung Terigu

Pemerintah Indonesia melalui
Menteri Keuangan RI menetapkan
penerapan Bea Masuk Anti Dumping
(BMAD) terhadap produk tepung
terigu (wheat flour) yang diimpor dari
Republik Rakyat China (China) dan India
menyusul dilayangkannya permohonan
Komite Anti Dumping Indonesia (KADI)
mengenai usulan penerapan BMAD atas
terigu yang diimpor dari kedua negara
tersebut.
Keputusan mengenai pengenanan
BMAD tepung terigu impor dari China
dan India tersebut tertuang dalam
Peraturan Menteri Keungan No. 109/
PMK.010/2005 tanggal 11 November
2005 tentang Pengenaan Bea Masuk
Anti Dumping terhadap Impor Tepung
Gandum (HS. 1101.00.10.00) yang
ditandatangani Menkeu Jusuf Anwar.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan

tersebut disebutkan bahwa semua
tepung terigu impor dari China
dikenakan BMAD sebesar 9,50% kecuali
untuk tepung terigu yang diproduksi
oleh Guangzhou Four Gardener Flour
Co. Ltd yang dikenakan BMAD 0%.
Sementara untuk tepung terigu yang
diimpor dari India (yang diimpor dari
produsen/eksportir India), seluruhnya
dikenakan tarif BMAD sebesar 11,44%.
Kebijakan mengenai pengenaan
tarif BMAD atas produk tepung terigu
dari China dan India tersebut berlaku
selama lima tahun terhitung sejak
tanggal penetapannya, yaitu mulai 11
November 2005 sampai 10 November
2010. Namun demikian, dalam Peraturan
Menteri Keuangan itu juga disebutkan
bahwa kebijakan pengenaan BMAD
tersebut dapat ditinjau kembali paling
cepat 12 bulan setelah dutetapkannya
Peraturan Menteri Keuangan itu.

Kebijakan pengenaan tarif BMAD ini
bermula dari laporan dan permohonan
Asosiasi Produsen Tepung Terigu
Indonesia (Aptindo) yang mewakili
industri tepung gandum di dalam
negeri yang menduga adanya impor
barang berupa tepung terigu dari China
dan India sebagai barang dumping.
Laporan dan permohonan Aptindo
tersebut kemudian ditindaklanjuti
oleh KADI dengan diselenggarakan
penyelidikan anti dumping pada tanggal
1 Maret 2004, karena laporan dan
permohonan Aptindo tersebut dinilai
telah memenuhi persyaratan untuk
dilakukannya sebuah penyelidikan.
Selanjutnya, berdasarkan hasil
penyelidikan, KADI secara positif
berhasil menemukan bukti awal
adanya tepung terigu yang diimpor
secara dumping dari kedua negara
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tersebut yang menyebabkan kerugian
terhadap industri dalam negeri yang
memproduksi batang sejenis.
Sementara itu, Direktur Eksekutif
Aptindo Ratna Sari Loppies menyambut
baik kebijakan pengenaan tarif BMAD
terhadap terigu impor dari China dan
India tersebut. Sebab membanjirnya
produk terigu impor dari China dan India
yang dijual di dalam negeri dengan harga
dumping selama ini telah menimbulkan
kerugian besar bagi kalangan produsen
tepung terigu di dalam negeri.
Ratna mengatakan selama kuartal
pertama tahun 2005 pangsa pasar terigu
impor di pasar dalam negeri mengalami
lonjakan cukup signifikan, sebaliknya
terigu produksi dalam negeri justru
mengalami penurunan pangsa pasar
karena diambil alih oleh produk terigu
impor.
Menurut Ratna, volume penjualan
tepung terigu impor di pasar domestik
selama kuartal I 2005 (Januari-Maret)
mencapai 139.298 ton atau naik 86,28%
dibandingkan volume penjualan terigu
impor pada periode yang sama tahun
2004 sebesar 74.779 ton.
“Selain mengalami peningkatan
volume penjualan, terigu impor juga
mengalami peningkatan pangsa pasar
di pasar dalam negeri. Kalau pada
kuartal I 2004 pangsa pasarnya masih
9,09% dari total penjualan terigu di
pasar domestik sebesar 822.317 ton,
namun pada kuartal I 2005 pangsanya
sudah naik menjadi 15,75% dari total
penjualan terigu di pasar domestik
sebesar 884.906 ton,” kata Ratna.
Kondisi sebaliknya dialami produk
terigu produksi dalam negeri (lokal)
yang dihasilkan oleh empat perusahaan
produsen terigu. Keempat perusahaan
produsen
terigu lokal tersebut
mengalami penurunan pangsa pasar
selama kuartal I 2005.
PT

Berdikari
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Sari Utama (BSU)

Dermaga Bongkar Muat
misalnya, selama kuartal I 2005
mengalami penurunan volume
penjualan terigu menjadi 102.649
ton dari sebelumnya (kuartal I 2004)
104.029 ton. Dengan demikian PT BSU
mengalami penurunan pangsa pasar
dari 12,65% pada kuartal I 2004 menjadi
11,60% pada kuartal I 2005.
PT Panganmas Inti Persada (PIP)
juga mengalami penurunan penjualan
terigu dari 39.592 ton pada kuartal I
2004 menjadi 37.648 ton pada kuartal I
2005. PT PIP juga mengalami penurunan

pangsa pasar dari 4,81% pada kuartal I
2004 menjadi 4,25% pada kuartal I
2005.
Sementara itu, PT Bogasari Flour
Mill (BFM) dan PT Sriboga Raturaya (SR)
walaupun mengalami kenaikan volume
penjualan terigu pada kuartal I 2005
dibandingkan dengan kuartal IU 2004,
namun kedua perusahaan tersebut
tetap mengalami penurunan pangsa
pasar di pasar domestik.
Pada kuartal I 2005 penjualan terigu
PT BFM naik menjadi 564.105 ton dari
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563.038 ton pada kuartal I 2004, namun
pangsa pasarnya merosot dari 68,47%
pada kuartal I 2004 menjadi 63,75%
pada kuartal I 2005. Demikian juga PT
SR yang pada kuartal I 2005 mengalami
peningkatan volume penjualan menjadi
41.206 ton dari 40.879 ton pada kuartal
I 2004, namun pangsa pasarnya turun
dari 4,97% pada kuartal I 2004 menjadi
4,66% pada kuartal I 2005.
“Dari data-data tersebut sangat
jelas kelihatan bahwa penjualan terigu
di dalam negeri selama kuartal I 2005
memang mengalami peningkatan, tapi
yang menikmati peningkatan penjualan
tersebut bukan produsen dalam negeri
melainkan kalangan pemasok terigu
impor. Sebaliknya kalangan produsen
terigu di dalam negeri justru mengalami
injury dari ekspansinya terigu impor di
pasar domestik. Padahal yang selama
ini berupaya melakukan promosi
konsumsi terigu di dalam negeri adalah
produsen terigu lokal,” tutur Ratna.
Menurut Ratna, terus meningkatnya
pangsa terigu impor selama ini telah
mengakibatkan kalangan produsen
terigu di dalam negeri mengalami
‘bleeding’ (rugi). Sebab untuk
menghadapi produk terigu impor
yang harganya lebih murah (karena
tidak difortifikasi sesuai SNI dan
tidak membayar PPN 10%), kalangan
produsen
terigu lokal
terpaksa
mengimbanginya dengan menjual
fighting product (produk terigu yang
dijual dengan harga lebih murah).
“Jelas bahwa meningkatnya
penjualan terigu impor yang diikuti
dengan meningkatnya penguasaan
pangsa pasar di pasar domestik telah
menimbulkan kerugian atau injury bagi
kalangan produsen terigu lokal. Karena
itu, pengenaan tarif anti dumping
menjadi satu keharusan agar tercipta
perdagangan terigu yang adil (fair) di
dalam negeri,” tambah Ratna.

Namun
demikian,
menurut
Ratna, tarif BMAD yang ditetapkan
Menkeu lebih rendah dari tarif BMAD
yang diusulkan KADI. Sebab KADI
mengusulkan terigu impor dari China
dan India dikenakan tarif BMAD antara
5,76% sampai 33,63%.
Menurut Ratna, pada tanggal 29
Maret2005 lalu KADItelahmengeluarkan
Laporan Hasil Penyelidikan (Disclosure)
Usulan Pengenaan BMAD Tetap atas
impor terigu dari China dan India.
“Berdasarkan laporan tersebut KADI
telah menemukan adanya dumping
oleh terigu asal RRC dan India yang
telah menyebabkan injury bagi industri
terigu dalam negeri sehingga KADI
mengusulkan pengenaan BMAD Tetap
terhadap terigu impor dari China dan
India,” kata Ratna.
Dalam laporan tersebut, KADI
mengusulkan terigu impor dari China
dikenakan tarif BMAD yang berkisar
antara 5,76% sampai 22,78%, dengan
rincian terigu impor produksi Zhongsan
New Era Milling Ltd. sebesar 22,78%,
terigu impor produksi Guangzhou
Four Gardener Flour Co. Ltd sebesar

5,76%, sedangkan terigu impor yang
diproduksi oleh produsen/eksportir
lainnya dikenakan tarif BMAD 22,78%.
Sementara itu, seluruh terigu impor
asal India dikenakan tarif BMAD sebesar
33,63%.
Atas hasil penyelidikan anti
dumping tersebut, tambah Ratna,
KADI telah memberikan kesempatan
kepada pihak-pihak yang
terkait
dengan penyelidikan tersebut untuk
menyampaikan tanggapannya hingga
batas waktu tanggal 18 April 2005 lalu.
“Pihak-pihak yang telah memberikan
tanggapan atas laporan penyelidikan
anti dumping itu adalah Aptindo, dua
perusahaan produsen terigu dari China,
yaitu Zhongsan New Era milling Ltd. dan
Guangzhou Four Gardener Flour Co.
Ltd. melalui kuasa hukumnya Bunyamin
& Partners, Gujarat Flour Mills (India),
Kedutaan Besar India di Jakarta dan
Asosiasi Perusahaan Industri Pangan
Indonesia (Aspipin). Aspipin juga telah
meminta dengar pendapatan (hearing)
dengan KADI yang telah dilaksanakan
pada tanggal 26 April 2005 lalu,” kata
Ratna.

Produk Tepung Dalam Negeri
Media Industri 25

Kebijakan

Pungutan Ekspor Dorong Industri
Pengolahan Komoditi Primer
Pemerintah pada tanggal 10
September 2005 lalu telah menerbitkan
Peraturan Pemerintah (PP) Repunlik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2005
tentang Punggutan Ekspor atas Barang
Ekspor Tertentu sebagai pelaksanaan
dari ketentuan Undang-Undang No. 20
Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP).
Walaupun sudah agak terlambat,
akhirnya PP mengenai pungutan
ekspor atas barangekspor tertentu ini
akhirnya terbit juga. Padahal wacana
tentang pengenaan pungutan ekspor
ini sudah berkembang cukup lama dan
sudah dibahas kalangan dunia usaha
dan pengamat inudstri dalam berbagai
kesempatan dn di berbai nmedia masa
dalam kurun waktu yang cukup lama.
Apalagi apabila melihat paying hokum
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
1997 yang sudah berusia cukup lama,
kemunculan PP ini sebagai peraturan
pelaksanaannya terhitung agak telat.
Namun seperti pepatah mengatakan
‘lebih baik terlambat daripada tidak sama
sekali’, PP yang sudah ditunggu-tunggu
sejak lama ini akhirnya terbit juga.
Banyak kalangan pelaku dunia usaha
dan pengamat industri dan pertanian
di dalam negeri yang menaruh harapan
besar atas kemunculan PP ini. Sebab
kemunculan PP ini diharapkan mampu
mendorong bangkitnya industrii
agro di dalam negeri dalam rangka
meningkatkan proses nilai tambah di
dalam negeri, selain tentu saja akan
meningkatkan penerimaan negara dari
pungutan bukan pajak.
Sudah waktunya bagi bangsa ini
untuk melakukan langkah kongkrit
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Komoditi Primer Kelapa Sawit
dalam meningkatkan proses nilai
tambah terhadap produk buatan dalam
negeri. Sebab, sudah berpuluh-puluh
tahun negeri ini hanya dikenal sebagai
pengekspor utama produk-produk
mentah dan setenah jadi. Dengan
keluarnya PP ini ini yang diikuti dengan
kebijakan lanjutan yang lebih kongkrit
di sektor industri pengolahan sumber
daya alam, diharapkan agar bangsa ini
nantinya tidak lagi mengekspor produkproduk bernilai tambah tinggi.Bangsa ini
tidak lagi mengekspor produk-produk
mentah atau produk setengah jadi yang
harganya rendah dan hanya menguras
sumber daya alam nasional. Apalagi
selama ini harga produk primer sering
kali dipermainkan oleh para trader dan
pembeli asing.
Proses nilai tambah disini memiliki
penertian yang sangat luas. Tidak hanya
berarti harga produk yang telah diolah
menjadi lebih tinggi, tetapi disitu juga
terkandung makna ekonomi yang lebih
besar seperti penyediaan lapangan
kerja bagi masyarakat. Demikian pula
peningkatan aktivitas ekonomi lainnya

yang terkait langsung maupun tidak
langsung dengan kegiatan pengolahan
produk primer seperti kegiatan
industri barang penunjang dan
komponen pendukung lainnya serta
berkembangnya industri jasa terkait.
Namun walaupun banyak manfaat
ekonomi yang dapat dipetik, dari proses
peningkatan nilai tambah itu, di dalam
neri sendiri ternyata ada saja pihakpihak yang tidak begitu senang dengan
keluarnya PP ini, tidak sedikit kalangan
pelaku usaha yang menyambut secara
dingin keluarnya PP tersebut. Bahkan
mereka cenderung bereaksi negatve
kalau tidak mau dikatakan menolak PP
itu.Tidak pelak lagi,peneribitan PP nomor
35 Tahun 2005 ini telah menimbulkan
pro dan kontra di kalangan pelaku
usaha.
Menjamin Kebutuhan Dalam Negeri
Dalam Pasal 2 PP tersebut disebutkan
bahwa barang ekspor tertentu dapat
dikenakan pungutan ekspor dengan
tujuan untuk menjamin terpenuhinya
kebuuhan dalam negeri; melindungi
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kelestarian sumber daya alam;
mengantisipasi pengaruh kenaikan
harga yang cukup drastis dari barang
ekspor tertentu di pasar internasional;
atau menjaga stabilitas harga barang
tertentu di dalam negeri.
Penetapan barang ekspor tertentu
yang dapat dikenakan pungutan
ekspor dilakukan oleh Menteri
Keuangan (Menkeu) setelah mendapat
pertimbangan dan/atau usul menteri
yang tugas dan tanggungjawabnya
di bidang perdagangan dan/atau
menteri teknis terkait lainnya. Sebelum
ditetapkan menjadi barang ekspor
tertentu, instasi terkait terlebih dahulu
perlu memperhatikan saran atau
usul dari pemangku kepentingan
(stakeholder) yang terkait.
Dalam PP tersebut juga disebutkan
bahwa tarif pungutan ekspor dapat
ditetapkan secara advalorum (dengan
persentase) atau secara spesifik (dengan
nilai nominal uang). Tarif pungutan
ekspor ditetapkan oleh Menkeu setelah
mendapat pertimbangan dan/atau usul
Menteri Perdagangan dan/atau Menteri
Teknis terkait lainnya. Besrnya tarif
pungutan ekspor ditetapkan maksimal
60%.

Organization (ITTO) dalam satu bulan
sebelum penetapan HPE.

Menkeu Tetapkan Barang Ekspor

Sementara itu, untuk barang ekspor
lainnya (selain komoditi CPO dan
produk turunannya dan komoditi kayu)
digunakan harga rata-rata di bursa
internasional yang memperdagangkan
barang ekspor tersebut dalam satu
bulan sebelum penetapan HPE.
Sedangkan untuk barang ekspor yang
tidak ada harga rata-ratanya di bursa
internasional, digunakan harga ratarata FOB di beberapa pelabuhan di
Indonesia dalam satu bulan sebelum
penetapan HPE.

Menindaklanjuti dan sekaligus
sebagai langkah pelaksanaan dari
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2005 tentang Pungutan ekspor atas
Barang Ekspor Tertentu, Menkeu Jusuf
Anwar pada tanggal 10 Oktober 2005
telah menerbitkan Peraturan Menteri
Keuangan (Permenkeu) Nomor 92/
PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis
Barang Ekspor Tertentu dan Besaran
Tarif Pungutan Ekspor. Menkeu juga
menerbitkan Permenkeu Nomor 95/
PMK.02/2005 tentang Penetapan Tarif
Pungutan Ekspor atas Batubara.

Dalam PP 35/2005 juga disebutkan
bahwa PP tersebut mulai berlaku pada
tanggal diundangkannya dan pada saat
PP itu mulai berlaku, maka Keputusan
Menkeu yang mengatur tentang Pajak
Ekspor yang dalam PP tersebut disebut
Pungutan Ekspor harus disesuaikan
paling lambat dalam waktu 30 hari sejak
ditetapkannya PP itu.

Tertentu

Dalam Permenkeu Nomor 92
ditetapkan lima kelompok barang
ekspor tertentu yang dikenakan tarif
pungutan ekspor berikut besaran tarif
pungutan ekspornya. Kelima kelompok
barang ekspor tertentu itu dalah kelapa
sawit, CPO dan produk turunannya,
rotan kayu, pasir dan kulit.

Dalam hal ditetapkan secara
advalorum, maka pemerintah c.q.
menteri Perdagangan (Mendag)
juga menetapkan Harga Patokan
Ekspor (HPE) setiap bulan. Penetapan
HPE ini dilakukan setalah mendapat
pertimbangan dan.atau usul Menkeu
dan/atau Menteri Teknis terkait lainnya.
Penetapan HPE berpedoman pada
harga rata-rata internasional. Untuk
komoditi Crude Palm Oil (CPO) dan
produk turunannya digunakan harga
rata-rata di bursa Rotterdam (Belanda)
dan Kuala Lumpur (Malaysia) dalam satu
bulan sebelum penetapan HPE. Untuk
komoditi digunakan harga rata-rata
di bursa Internasional Tropical Timber

Komoditi Primer Rotan
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Besaran tarif pungutan ekspor selengkapnya tercantum pada tabel dibawah ini:
No.
1.

2.

3.

4.

5.

Uraian

Tarif Pungutan Ekspor

Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya
a. Kelapa Sawit/TBS dan Inti (Biji) Sawit
b. Crude Plam Oil (CPO)
c. Crude Olein (CRD Olein)
d. Reﬁned Bleached Deodorized Palm Oil (RBDPO)
e. RBD Olein

3%
3%
1%
1%
1%

Rotan
a. Rotan asalan, sudah dirunti, dicuci, diasap dan dibelengari dari segala jenis
b. Rotan sudah dipoles halus
c. Hati Rotan
d. Kulit Rotan

15%
15%
15%
15%

Kayu
a. Veneer
b. Bahan Baku Serpih
c. Kayu Olahan

15%
15%
15%

Pasir
a. Pasir silika dan pasir kwarsa
b. Pasir alam dari segala jenis, berwarna atau tidak, selain dari pada pasir silika
dan pasir kwarsa
Kulit
1. Jangat dan Kulit Mentah/Pickled dari hewan:
a. Sapi dan Kerbau
b. Biri-biri
c. Kambing
2. Kulit disamak (Wet Blue) dari hewan
a. Sapi dan Kerbau
b. Biri-biri
c. Kambing

15%
15%

25%
25%
25%
15%
15%
15%

*Ket: Tarif PE tidak berlaku atas ekspor RBD Olein dalam kemasan sampai 5 kg

Dalam Permenkeu Nomor 92/2005
disebutkan bahwa Pemberitahuan
Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen
pabean yang digunakan untuk
pemberitahuan pelaksanaan ekspor
barang yang dapat berupa tulisan di
atas formulir atau media elektronik.
Tarif pungutan ekspor dan HPE yang
digunakan sebagai dasar perhitungan
pungutan ekspor adalah tariff pungutan
ekspor yang berlaku pada saat PEB
didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea
dan Cukai. Dalam hal tidak ada HPE
maka penentuan jumlah pungutan
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ekspor dihitung berdasarkan harga
FOB (Free On Board) yang tercantum di
dalam PEB.
Sementaraitu,dalamrangkamenjaga
keseimbangan persediaan bahan baku
dalam di dalam negeri, Menkeu Jusuf
Anwar pada tanggal 11 Oktober 2005
juga menerbitkan Permenkeu Nomor
95/PMK.02/2005 tentang Penetapan
Tarif Pungutan Ekspor atas Batubara
yang antara lain menetapkan besaran
tarif pungutan ekspor batubara sebesar
5%.

Seperti juga berlaku untuk lima
komoditi yang terkena pungutan ekspor
lainnya, berbagai ketentuan mengenai
penghitungan pungutan ekspor juga
berlaku pada komoditi batubara.
Namun demikian, berbeda dengan lima
komoditi yang sudah dibahas terdahulu,
khusus untuk komoditi batubara
Menkeu menetapkan bahwa terhadap
komoditi batubara tersebut juga berlaku
tata niaga ekspor.

Ekonomi & Bisnis
Industri Manufaktur

Sampai Triwulan III 2005
Tumbuh 7,76%

Industri Elektronik
Hiruk pikuk perkembangan dunia
politik, sosial, ekonomi, hukum dan lainlain di dalam negeri selama ini ternyata
tidak menyurutkan kinerja industri
nasional setidaknya selama tiga triwulan
pertama tahun 2005. Hal itu terlihat
dari berbagai indikator kuantitatif yang
dibukukan sektor industri manufaktur
(industri nonmigas) selama tiga triwulan
pertama 2005 yang memperlihatkan
peningkatan yang signifikan.
Sampai
dengan
triwulan
III
2005
industri
manufaktur
(nonmigas) Indonesia tumbuh cukup
menggembirakan, yaitu sebesar 7,76%
(year on year). Kondisi ini terutama
didorong oleh pertumbuhan yang
tinggi pada beberapa cabang industri

yang mengalami pertumbuhan cukup
pesat di atas target pertumbuhan yang
telah ditetapkan pemerintah.
Pertumbuhan industri manufaktur
nasional sampai dengan triwulan III
2005 yang mencapai 6,76% itu hampir
sama dengan target yang ditetapkan
pemerintah dalam Buku Kebijakan
Pembangunan Industri Nasional (KPIN)
dan Rencana Pembangungan Jangka
Menengah (RPJM) sebesar 6,8%.
Beberapa cabang industri yang
mengalami pertumbuhan cukup
tinggi antara lain Industri Alat Angkut,
Mesin dan Peralatan termasuk Produk
Elektronika danTelematika yang tumbuh
sebesar 12,8% dan cabang industri
Kimia termasuk Pupuk dan Barang Karet

sebesar 10,7%. Sementara itu, Industri
Berbasis Agro seperti Makanan dan
Minuman tumbuh sekitar 3,7% atau
diatas proyeksinya yang hanya sebesar
3,4%.
Peranan Industri Berbasis Agro
terhadap sektor industri manufaktur
masih menduduki peringkat pertama
dengan kontribusi sebesar 27,4%,
disusul Industri Alat Angkut, Mesin dan
Peralatan termasuk Produk Elektronika
dan Telematika sebesar 24,9% dan
Industri Kimia sebesar 16,8%.
Selain mengalami pertumbuhan
yang cukup tinggi, industri manufaktur
nasional sampai dengan triwulan
III 2005 juga memperlihatkan kinerja
ekspor-impor, penyerapan tenaga
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kerja dan pertumbuhan investasi yang
menggembirakan.
Pertumbuhan ekspor produk
industri selama triwulan III 2005 ratarata mencapai 15,5%. Sektor industri
yang mengalami pertumbuhan ekspor
cukup tinggi antara lain Makanan dan
Minuman sebesar 43,5%, Produk Baja
dan Otomotif sebesar 32,1%, Kimia
Dasar dan Kimia lainnya sebesar 15,9%
serta Elektronika dan Telematika 10,5%.
Ekspor Elektronika dan Telematika
memberikan kontribusi terbesar dengan
nilai US$ 8,6 miliar, disusul Tekstil dan
Produk Tekstil (TPT) dengan nilai US$ 6,3
miliar. Ekspor Produk Baja dan Otomotif,
walaupun mengalami pertumbuhan
tinggi, tapi nilai ekspornya baru
mencapai US$ 1,8 miliar atau masih
di bawah ekspor minyak nabati (CPO)
yang mencapai US$ 3,3 miliar.
Sebaliknya, impor Indonesia selama
periode yang sama juga meningkat
cukup signifikan sebesar 30,6%, terdiri
dari impor bahan baku/penolong
sebesar US$ 34,3 miliar (naik 30,9%)

Proses Pengelasan di Industri Otomotif
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dan impor barang modal US$ 6,1
miliar (naik 35,3%). Peningkatan impor
ini sejalan dengan peningkatan kredit
yang sekaligus juga menunjukkan
peningkatan kegiatan industri yang
cukup berarti.
Sampai dengan triwulan III 2005
realisasi investasi (izin usah tetap)
Penanaman Modal Asing (PMA) sektor
industri tercatat mencapai US$ 3,1 miliar
naik cukup signifikan dibandingkan
dengan realisasi investasi tahun 2004
yang hanya mencapai US$ 2,8 miliar.
Minat investasi lebih banyak terjadi
pada cabang industri kimia dan farmasi,
industri makanan dan industri logam,
mesin dan elektronika.
Hal serupa juga terjadi pada realisasi
investasi PMDN sektor industri yang
mencapai Rp 8,5 triliun dan diharapkan
sampai akhir tahun 2005 bisa melampaui
nilai investasi PMDN tahun 2004.
Industri makanan, industri karet dan
plastic, industri kertas dan percetakan,
industri logam, mesin dan elektronika
merupakan sektor industri yang paling

diminati para investor dalam negeri.
Sementara itu, menurut Bank
Indonesia sampai dengan bulan
September 2005 total kredit yang
telah disalurkan untuk sektor industri
mencapai Rp 168,1 triliun, naik 24,3%
disbanding periode yang sama tahun
2004 sebesar Rp 135,2 triliun. Khusus
untuk usaha kecil, total kredit yang
dikeluarkan sampai dengan bukan
September 2005 mencapai Tp 4,7 triliun
atau naik 95,8% dibandingkan periode
yang sama tahun 2004 sebesar Rp 2,4
triliun.
Perkembangan kinerja sektor
industri yang cukup menggembirakan
tersebut membawa dampak terhadap
penyerapan tenaga kerja dimana pada
triwulan III 2005 jumlah tenaga kerja
yang terserap sektor industri manufaktur
diperkirakan mencapai 11,65 juta orang
atau mengalami kenaikan 580.000 orang
(naik 5,3%) jika dibandingkan dengan
penyerapan tenaga kerja tahun 2004
yang mencapai 11,07 juta orang.

Ekonomi & Bisnis

PT RNI Kembangkan
Minyak Diesel dari Jarak
Menurut Rama, pada tahun 2006
PT RNI merencanakan akan mulai
mengembangkan kebun jarak pagar
seluas 1.000 hektar di Jatitujuh, Cirebon
Jawa Barat dan seluas 600 hektar di
Grati, Pasuruan Jawa Timur. Mulai tahun
2006 itu pula diharapkan PT RNI sudah
mulai mampu memproduksi minyak
bakar yang diperoleh dari hasil ekstraksi
biji jarak pagar sebesar 4,6 juta liter.
Selanjutnya pada tahun 2007
PT RNI mentargetkan akan memiliki
kebun jarak pagar seluas 2.500 hektar
di Jatitujuh, Cirebon Jawa Barat dan
1.000 hektar di Grati, Pasuruan Jawa
Timur. Produksi minyak bakar pun
ditargetkan meningkat menjadi 10 juta
liter ditambah produk samping berupa
kompos.

Tanaman Jarak

PT Rajawali Nusantara Indonesia
(RNI) mulai tahun 2005 ini akan
mengembangkan proyek baru dalam
memproduksi minyak jarak pagar
(jatropha oil) sebagai bahan bakar
minyak (BBM) alterantif pengganti
minyak solar dan minyak bakar. Proyek
pengembangan minyak jarak tersebut
akan dilakukan mulai dari penanaman
kebun jarak hingga pembangunan
pabrik atau fasilitas produksi minyak
jarak.
Direktur Utama PT RNI Rama
Prihandana mengatakan pada tahun
2005 ini PT RNI akan mulai proyek
tersebut dengan mengembangkan

kebun bibit jarak pagar (Jatropha curcas
L.) di daerah Jatitujuh, Cirebon Jawa
Barat seluas 250 hektar dan di Grati,
Pasuruan Jawa Timur juga seluas 250
hektar.
“Selain melakukan pengembangan
kebun bibit jarak pagar, pada saat
yang bersamaan kami juga akan mulai
mengerjakan pilot project untuk
pabrikasi di sekitar lokasi rencana
penanaman jarak pagar, yaitu Cirebon
dan Pasuruan,” kata Rama ketika
memaparkan rencana pengembangan
minyak jarak di kantor pusat PT RNI di
Jakarta, belum lama ini.

“Luas kebu jarak pagar yang kami
kembangkan akan terus bertambah
dan pada tahun 2008 luas kebun jarak
pagar di Jatitujuh, Cirebon Jawa Barat
akan bertambah menjadi 5.000 hektar,
sedangkan kebun jarak pagar di Grati,
Pasuruan Jawa Timur bertambah
menjadi 2.000 hektar. Produksi minyak
jarak pun naik menjadi 10 juta liter
minyak bakar dan 10 juta liter minyak
solar ditambah dengan produk samping
berupa kompos. Dengan produksi
sebesar 10 juta liter solar dan 10 juta
liter minyak bakar maka PT RNI akan
mampu memenuhi seluruh kebutuhan
BBM untuk 10 pabrik gulanya,” tutur
Rama.
Rama mengatakan tanaman jarak
pagar sebagai sumber bahan baku
BBM alternatif sangat layak untuk
dikembangkan di Indonesia, karena
tanaman tersebut memiliki beberapa
keunggulan dibandingkan dengan
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Pengembangan Kebun Jarak
tanaman penghsil minyak nabati
lainnya. Kelebihan tersebut antara lain
tanaman jarak pagar sudah lama dikenal
masyarakat pedesaan, dapat tumbuh di
daerah tandus dan lahan kritis, sehingga
dapat juga menjadi alternatif sebagai
tanaman reboisasi.
“Pengembangan
tanaman
jarak pagar juga tidak memerlukan
pemeliharaan khusus dan mudah
pembudidayaannya.Namun yang paling
penting adalah biaya produksi minyak
jarak pagar diperkirakan hanya sekitar
Rp 2.000 per liter atau yang terendah
dibandingkan dengan biaya produksi
biodiesel atau biofuel lainnya seperti
biodiesel dari minyak kelapa sawit atau
dari minyak kelapa,” tegas Rama.
Kelebihan lainnya dari tanaman jarak
pagar, tambah Rama, adalah hampir
semua bagian dari tanaman jarak pagar
dapat dimanfaatkan untuk tujuan-
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tujuan produktif. Daun jarak pagar,
misalnya, dapat dimanfaatkan untuk
pengembangan ulat sutera, pembuatan
kompos dan sebagai sumber zat anti
peradangan. Biji jarak pagar dapat
dimanfaatkan untuk pembuatan
insektisida dengan produktivitas 5 ton
sampai 20 ton per tahun (setelah umur
lima tahun, berbuah setelah umur enam
bulan dengan produktivitas 2 ton per
tahun). Bungkil biji jarak juga dapat
digunakan untuk pembuatan pupuk,
produksi biogas dan untuk pakan ternak
(dari varitas tak beracun).
“Sementara minyak biji jarak selain
dapat digunakan sebagai bahan bakar
pengganti solar, juga dapat digunakan
sebagai bahan baku produksi sabun,
produksi insektisida dan untuk
pengobatan, yaitu sebagai obat
pencahar dan untuk kontrasepsi dll,”
jelas Rama.

Menurut Rama, pengembangan
tanaman jarak pagar sebagai sumber
bahan baku pembuatan minyak diesel
hayati memiliki arti yang sangat strategis
dalam upaya pemulihan ekonomi dan
pengentasan kemiskinan, khususnya
di pedesaan. Sebab pengembangan
tanaman jarak juga dapat membantu
masyarakat miskin di pedesaan untuk
memperoleh mata pencaharian
baru dari tanaman jarak disamping
dapat membantu pemerintah dalam
melakukan program reboisasi lahan
kritis dan tandus. Berdasarkan data
Departemen Kehutanan, saat ini
Indonesia memiliki lahan kritis seluas
15,3 juta hektar di tambah lahan yang
potensial kritis seluas 6,6 juta hektar
sehingga total luas lahan kritis dan
potensial kritis mencapai 21,9 juta
hektar.
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Yamaha Motor Tambah Investasi
US$ 70 Juta
PT Yamaha Indonesia Motor Mfg
menambah investasi sebesar US$ 70
juta untuk membangun pabrik motor
baru berkapasitas 600.000 unit per
tahun. Pabrik yang berlokasi di Cikarang,
Karawang, Jawa Barat ini direncanakan
akan beroperasi secara bertahap mulai
Januari 2006.
President Director PT Yamaha
Indonesia Motor MfgYoshiteruTakahashi
mengatakan pada awal Januari2006
pabrik baru tersebut akan beroperasi
dengan produksi 300.000 unit per tahun,
sedangkan mulai tahun 2007 baru bisa
beroperasi penuh dengan produksi
600.000 unit per tahun.
“Dengan tambahan investasi
tersebut, maka total produksi Yamaha
di Indonesia akan mencapai 2 juta
unit per tahun dan Indonesia menjadi
salah satu basis produksi sepeda motor
Yamaha yang terbesar di luar Jepang,”
kata Yoshiteru.
Kapasitas produksi sepeda motor
Yamaha di Indonesia sampai dengan
akhir tahun 2005 masih sekitar
1,4 juta unit. Dari jumlah itu, 1,2 juta
unit diantaranya dipasarkan di pasar
domestic, 200.000 unit (dalam keadaan
utuh/CBU) diekspor ke Afrika Selatan
dan Amerika Latin dan 20.000 unit
diekspor dalam keadaan terurai ke
berbagai negara.
Menurut Yoshiteru kandungan
lokal sepeda motor Yamaha kini
sudah mencapai 95% dimana hanya
komponen-komponen tertentu yang
masih diimpor dari Thailand atau Jepang.
Tapi sebagian besar komponen yang
penting sudah diproduksi di Indonesia.

Industri Yamaha
“Saat ini kami meraih pangsa pasar
sekitar 23%-24% di Indonesia. Kami
akan memelihara pelayanan kepada
pelanggan, dengan cara demikian kami
targetkan pangsa pasar tahun depan
bisa meningkat menjadi 25%-26%.”
Menyinggung penjulan sepeda
motor di Indonesia, Yoshiteru
memperkirakan pada tahun 2006

volume penjualan sepeda motor dapat
mencapai 5,1-5,2 juta unit atau naik
dibandingkan penjualan tahun 2005
yang diperkirakan mencapai 5 juta
unit. Dari volume penjualan sebesar itu,
Yoshiteru mengaku optimistis motor
Jepang masih akan mendominasi
pasar. “Motor China memang sangat
murah tapi kualitasnya masih rendah.
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Pelanggan yang membeli motor China
hanya bisa bertahan tiga atau empat
bulan saja, setelah itu motornya tidak
bisa dipakai lagi.”
Menurut catatan Departemen
Perindustrian (Deperin) PT Yamaha
Indonesia Motor Mfg sudah berada di
Indonesia sejak tahun 1974. Perusahaan
tersebut selama ini telah mampu
menyerap karyawan langsung sampai
tahun 2006 sebanyak 2.500 orang dan
melibatkan 130 perusahaan vendor.
Belum lagi penyerapan karyawan oleh
perusahaan vendornya dan multiflier
efek lainnya.
Pada tahun 2007, penyerapan
karyawan kembali bertambah menjadi
3.500 orang sejalan dengan kegiatan
investasi lanjutan oleh Yamaha hingga
menjadikan pabrik Yamaha di Indonesia
sebagai pabrik Yamaha terbesar di luar
Jepang.
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Investasi Yamaha tersebut juga
menunjukkan kepercayaan dunia luar
terhadap iklim investasi di Indonesia
semakin meningkat. Apalagi pabrik
Yamaha yang dibangun di Indonesia
merupakan yang terbesar di luar Jepang
dan kandungan lokalnya mencapai 95%.
Tinggal komponen yang menyangkut
presisi tinggi saja yang masih diimpor
dari Jepang. Investasi ini merupakan
investasi jangka panjang, jadi untuk
jangka panjang Indonesia masih
dianggap sebagai tujuan investasi yang
menarik bagi investor.
Pada tahun 2005 penjualan sepeda
motor di dalam negeri diperkirakan
mencapai 5 juta unit dan sampai
bulan Oktober 2005 penjualan sudah
mencapai 4,4 juta unit atau naik sekitar
30% dibandingkan dengan periode
yang sama tahun lalu yang mencapai
3,3 juta unit.

Industri Yamaha

Teknologi

Mesin Penggoreng Vakum
Kreasi UD Reka Yasa
Mesin penggoreng vakum

Nyaris tak terdengar. Ungkapan yang
populer melalui iklan mobil Isuzu
Panther ini tampaknya sangat sesuai
dengankondisiyangdialamikebanyakan
usaha kecil dan menengah. Sebab
banyak usaha kecil menengah yang
selama ini sudah mampu memproduksi
berbagai mesin berteknologi lumayan

canggih dan mutakhir, namun banyak
masyarakat
yang
belum
mengetahuinya.
Salah satu produk permesinan hasil
kreasi industri kecil menengah nasional
yang kini banyak diminati kalangan
pengusaha makanan adalah Mesin
Penggoreng Vakum. Mesin tersebut

merupakan hasil rancang bangun dan
rekayasa teknik UD Reka Yasa, sebuah
perusahaan kecil-menengah asal
Yogyakarta. Perusahaan tersebut kini
mampu memproduksi berbagai mesin
teknologi tepat guna dan hasil kreasinya
sudah banyak dimanfaatkan oleh
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kalangan usaha kecil-menengah (UKM)
di berbagai daerah di tanah air.
Yani Guntara, pemilik UD Reka Yasa,
mengatakan Mesin Penggoreng Vakum
kini menjadi salah satu produk unggulan
UD Reka Yasa. Produk mesin tersebut
kini banyak diminati kalangan UKM
yang bergerak dalam usaha pengolahan
makanan di dalam negeri untuk
mengembangkan kegiatan usahanya.
Karena Mesin teknologi tepat guna
tersebut mampu menghasilkan
makanan goreng-gorengan dengan
tingkat kerenyahan yang tinggi yang
kini banyak disukai kalangan masyarakat
konsumen.
Selain mampu menghasilkan produk
makanan yang renyah namun tetap
kering (minyak goreng yang tersisa pada
makanan sangat rendah), kelebihan
Mesin Penggoreng Vakum produksi UD
Reka Yasa ini adalah mesin tersebut juh
lebih hemat dalam penggunaan minyak
goreng dibandingkan dengan alat
pengorengan lainnya.
Untuk memenuhi kebutuhan
kalangan UKM di dalam negeri, UD Reka
Yasa sengaja menciptakan dua tipe
Mesin Penggoreng Vakum, yaitu tipe
pertama dengan kapasitas produksi
sekitar 3 kg sekali proses penggorengan
dan tipe kedua dengan kapasitas
produksi 5-7 kg sekali proses
penggorengsan. Mesin penggoreng
tipe pertama dijual dengan harga Rp
23,75 juta per unit, sedangkan tipe
kedua dijual dengan harga Rp 28,75 juta
per unit.
Kelebihan lain dari teknik rekayasa
UD Rek Yasa adalah kemampuannya
untuk memanfaatkan bahan baku yang
berasal dari dalam negeri. Dengan cara
itu, UD Reka Yasa mempergunakan
sekitar 90% dari kebutuhan bahan
bakunya dari dalam negeri sendiri.
Dengan demikian perusahaan tersebut
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mampu meningkatkan nilai tambah
industri di dalam negeri pada tingkat
yang cukup tinggi serta mampu
memberikan multiflier effect yang cukup
signifikan bagi perekonomian di daerah
sekitarnya.
Sampai saat ini UD Reka Yasa sudah
berhasil menjual sebanyak 25 unit Mesin
Penggoreng Vakum, namun seluruhnya
masih dijual di pasaran domestik
berdasarkan pesanan pembeli,termasuk
satu unit Mesin Penggorang Vakum
yang dijual kepada German Centre
untuk keperluan litbang dan
pendidikan.
Selain
memproduksi
Mesin
Penggoreng Vakum, UD Reka Yasa juga
memproduksi mesin teknologi tepat
guna lainnya yang juga banyak diminati
kalangan UKM di dalam negeri.Beberapa
mesin teknologi tepat guna hasil desain
UD Reka Yasa yang kini banyak diminati
UKM antara lain adalah mesin pengering
ikan, mesin pembuat emping jagung
dan mesin penghasil serat sabut kelapa,
mesin pengolah limbah rumah sakit

mesin hasil rekayasa

(insenerator), mesin pengolah limbah
kulit dan mesin pengolah kelapa sawit
(PKS) mini.
Atas kerja kerasnya dalam
memproduksi berbagai mesin teknologi
tepat guna berkualitas tinggi, UD Reka
Yasa pada awal tahun 2003 lalu berhasil
memperoleh sertifikat ISO-9001 seri
2000 dari TUV CERT Jerman, sementara
sertifikat Standard Nasional Indonesia
(SNI) sudah diperolehnya sejak beberapa
tahun lalu.
Seperti kebanyakan UKM di dalam
negeri negeri lainnya, UD Reka Yasa yang
kini memiliki karyawan sebanyak 55
orang belum pernah melakukan
kegiatan ekspor atas produk mesin hasil
rekayasanya,
melainkan
hanya
memasarkan berbagai produk mesin
tersebut di pasar domestik. Sebab
mereka menilai untuk apa memasarkan
produk ke luar negeri, sementara
pesanan di dalam negeri saja cukup
banyak, bahkan kadang-kadang
kewalahan memenuhinya.

Teknologi

Deperin Buat Proyek
Percontohan Biodiesel

Alat Sederhana Pengolahan Biofuel
Dalam rangka mengembangkan bahan bakar minyak (BBM) alternatif pengganti BBM yang berasal
dari minyak bumi, Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri (BPPI)
Departemen Perindustrian (Deperin)
akan segera melaksanakan tiga proyek
percontohan pengembangan produksi
minyak solar dari kelapa (coco diesel) di
tiga lokasi, yaitu Manado Sulawesi Utara,
Pameungpeuk Garut Selatan Jawa Barat
dan Banyuwangi Jawa Timur.
Kepala BPPI Deperin Rifana Erni mengatakan pemilihan ketiga lokasi tersebut

didasarkan pada ketersediaan bahan
baku pembuatan minyak solar kelapa
(coco diesel) tersebut, yaitu kelapa dan
sasaran pemakainya yaitu kapal pencari
ikan milik nelayan setempat serta industri pengolahan produk pertanian (agro
industri) skala kecil menengah di sekitar
lokasi proyek.
“BPPI Deperin sengaja memilih coco
diesel ini sebagai obyek pengembangan dalam proyek biodiesel ini karena
beberapa alasan.Pertama,karena selama
ini belum ada instansi ataupun kalangan dunia usaha yang telah melakukan

pengembangan coco diesel sebagai
BBM alternatif. Kedua, kita memiliki sumber bahan baku berupa kelapa yang
cukup melimpah, bahkan produksi minyak kelapa sendiri di sejumlah daerah
sentra produksi kelapa sudah cukup
tinggi. Karena itu, pengembangan coco
diesel dari minyak kelapa ini memiliki
potensi yang sangat besar sebagai alternatif pengganti BBM yang bersumber
dari minyak bumi,” kata Rifana.
Menurut Rifana, coco diesel nyaris
luput dari perhatian kalangan dunia
usaha ataupun lembaga penelitian
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lainnya sebagai alternatif BBM, karena
selama ini kalangan dunia usaha dan
lembaga riset lebih terfokus perhatiannya pada biodiesel ataupun biofuel dari
jenis minyak nabati lainnya, terutama
minyak kelapa sawit (palm oil) dan minyak jarak (jatropha oil).
Minyak diesel dari minyak kelapa
sawit, kata Rifana, sudah banyak yang
melakukan penelitian dan pengembangan, sedangkan untuk minyak
jarak juga sudah ada perusahaan yang
mulai mengembangkan antara lain PT
Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) yang
bekerjasama dengan Intsitut Teknologi
Bandung (ITB).

Minyak diesel kelapa, kata Rifana,
sebetulnya dapat digunakan baik untuk
mesin diesel di industri atau pabrik, maupun untuk mesin diesel kendaraan bermotor. Untuk penggunaan mesin diesel
di pabrik/industri, minyak diesel kelapa dapat langsung digunakan dalam
keadaan murni 100% tanpa campuran
minyak solar. Sedangkan untuk penggunaan pada mesin kendaraan bermotor, minyak diesel kelapa masih harus
dicampur dengan minyak solar dengan
perbandingan 30:70.

“BBM alternatif dari coco diesel relatif kurang diperhatikan sehingga nyaris
luput dari perhatian kalangan dunia
usaha maupun lembaga lainnya. Karena
itu, BPPI Deperin memilih komoditi yang
relatif belum banyak digarap pihak lain
ini, namun memiliki potensi yang sangat
besar,” tutur Rifana.
Proyek percontohan (pilot project)
di tiga lokasi itu akan menggunakan
mesin berkapasitas 100 liter dengan
kemampuan produksi dua kali proses setiap hari. Untuk pelaksanaannya
Deperin menyerahkan proyek itu kepada Balai Riset dan Standarisasi (Baristan)
Surabaya untuk proyek di Banyuwangi,
Balai Besar Industri Kimia (BBIK) Jakarta
untuk proyek Pameungpeuk Garut
Jabar, sedangkan untuk proyek coco
diesel di Sulawesi Utara pelaksanaannya
oleh Baristan Manado.
“Mungkin pada satu bulan pertama,
hasil produksinya akan diberikan secara
cuma-cuma atau gratis untuk operasional kapal pencari ikan milik nelayan
di sekitar lokasi proyek, tetapi untuk
selanjutnya akan dijual dengan harga
yang tentunya lebih murah dari solar,
yaitu sekitar Rp 3.500-4.000 per liter,”
kata Rifana.
Proses Pengolahan Biofuel
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Menurut Rifana dalam upaya
pengembangan minyak diesel dari minyak kelapa ini Deperin tidak akan melakukan produksi besar-besaran, namun
lebih terfokus pada volume produksi
skala kecil guna membantu para nelayan dan industri kecil menengah di daerah. “Kalau kemudian ada pihak swasta
yang tertarik untuk memproduksinya
dalam skala besar, ya silakan saja. Kita di
Deperin akan membantu memfasilitasi
pengembangan minyak diesel dari minyak kelapa ini.”

Teknologi

PLTS Produksi PT LEN
Rambah Mancanegara

produk hasil PT LEN
Memang sungguh ironis, selama
ini masih banyak kalangan masyarakat
Indonesia yang begitu memuja produk
buatan luar negeri. Padahal selama ini
produk-produk serupa banyak yang
sudah dapat diproduksi di dalam negeri
dengan kualitas dan harga yang sangat
bersaing.
Salah satu produk berteknologi
tinggi yang masih belum banyak dikenal
masyarakat Indonesia adalah perangkat
Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Produk tersebut tidak hanya sudah
dimanfaatkan masyarakat di sejumlah
daerah di Indonesia, tetapi hasil kreasi
para tenaga ahli Indonesia itu kini mulai
banyak diminati para pengguna di
mancanegara.

Tidak banyak masyarakat Indonesia
yang tahu kalau Indonesia sudah
mampu memproduksi perangkat PLTS
yang termasuk kategori teknologi
canggih ini, padahal produk tersebut
sudah cukup dikenal di sejumlah
negara sahabat karena selama ini
mereka memang sudah menggunakan
perangkat tersebut.
PT LEN Industri, sebuah perusahaan
BUMN berlokasi di Bandung, sudah
lebih dari 10 tahun terakhir ini
memproduksi perangkat PLTS. Fasilitas
produksi perangkat PLTS milik PT LEN
Industri sudah beroperasi sejak awal
dekade 1990-an. Prestasi tersebut telah
menjadikan PT LEN Industri sebagai satusatunya perusahaan di Indonesia yang

memproduksi perangkat pembangkit
listrik tenaga surya.
Menurut Corporate Secretary PT
LEN Industri, Nany Wardhani, pengguna
perangkat PLTS buatan PT LEN Industri
pun tidak hanya terbatas di pasar
dalam negeri, tetapi sudah merambah
ke pasar mancanegara, karena produk
tersebut sudah diekspor ke sejumlah
negara seperti Taiwan, Malaysia dan
Zimbabwe. Kini PT LEN Industri sedang
menjajaki kegiatan ekspor perangkat
PLTS ke sejumlah negara ASEAN lainnya.
Di dalam negeri sendiri sampai kini
sudah terpasang sekitar 50.000 unit
PLTS buatan PT LEN Industri di seluruh
Indonesia.
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Dalam situasi harga bahan bakar
minyak (BBM) yang tinggi dewasa ini
dan tarif dasar listrik (TDL) yang juga
terus naik, PLTS merupakan alternatif
sumber energi listrik yang perlu
dipertimbangkan. Apalagi untuk
wilayah-wilayah terpencil yang belum
terjangkau jaringan transmisi listrik
PLN, PLTS skala rumah tangga atau
skala Rukun Tetangga (RT) merupakan
pilihan yang sangat layak untuk
dipertimbangkan.
Selain pengoperasiannya relatif
murah dan mudah karena tidak
membutuhkan bahan bakar dan tidak
perlu operator dengan keahlian khusus,
penggunaan PLTS dapat memberikan
dampak positif berupa penghematan
energi fosil seperti BBM, gas, batubara
dll. Penggunaan energi matahari
dengan pemanfaatan PLTS juga tidak
menimbulkan efek negatif terhadap
lingkungan dan energinya tidak akan
pernah habis karena energi matahari
termasuk energi yang terbarukan
(renewable energy).
Perangkat PLTS yang sudah
dipasarkan PT LEN Industri sampai
kini terdiri dari dua paket, yaitu Solar
Home System dan Hybrid Energy
System. Solar Home System merupakan
system pembangkit listrik bertenaga
surya untuk memenuhi kebutuhan
listrik skala rumah tangga, sedangkan
Hybrid Energy System merupakan
system pembangkit listrik dengan skala
pembangkitan yang lebih besar (cukup
untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi
satu desa) karena merupakan kombinasi
antara pembangkit tenaga surya dan
diesel.
Keuntungan penggunaan PLTS
adalah pemasangannya sangat mudah,
dan tidak memerlukan jaringan distribusi
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dan dapat dipasang oleh siapa saja.
Selain itu, PLTS relatif tidak memerlukan
perawatan, tidak memerlukan bahan
bakar dan secara otomatis dapat bekerja
sendiri tanpa memerlukan operator.
PLTS juga awet (tahan lama), tahan
terhadap kondisi lingkungan, khsusunya
perubahan cuaca, memberikan jaminan
out put modul surya selama 10 tahun,
aman pemakaiannya serta ramah
terhadap lingkungan.
PLTS sangat handal digunakan untuk
penerangan rumah tangga dan untuk
penerangan jalan di pedesaan. PLTS
juga dapat digunakan sebagai sumber
listrik untuk peralatan telekomunikasi
dan pompa air khususnya di wilayah
pedesaan terpencil.

Perangkat PLTS terdiri dari tiga
komponen utama yang seluruhnya
kini sudah dapat diproduksi di fasilitas
produksi PT LEN Industri di Bandung.
Komponen pertama adalah modul
surya (photovoltaic module) yang
terbuat dari bahan semi konduktor
yang berfungsi untuk mengubah sinar
matahari menjadi energi listrik.
Komponen kedua adalah regulator
(electronic control unit), yaitu alat yang
digunakan untuk menyalurkan dan
mengatur arus listrik sesuai dengan
yang dibutuhkan, dan komponen
ketiga adalah baterai yang berfungsi
menyimpan energi listrik yang dihasilkan
oleh modul surya.

Teknologi

Kancil, Kendaraan
Kecil yang Irit dan
Lincah
Media Industri 41

Teknologi
Sudah menjadi angan-angan
bangsa Indonesia sejak lama bahwa
bangsa ini suatu waktu harus memiliki
kendaraan roda empat kebanggaan
nasional hasil rekayasa para puteraputeri bangsa Indonesia sendiri. Anganangan tersebut tampaknya akan segera
terwujud karena prototipenya kini
sudah lahir, yaitu mobil merek Kancil
yang diproduksi oleh PT Kurnia Abadi
Niaga Citra Indah Lestari (KANCIL).
PT KANCIL yang sudah bergerak
dalam industri otomotif sejak tahun 1999,
kini mampu memproduksi mobil Kancil
secara utuh mulai dari pengembangan
desain, rekayasa, enjiniring, produksi,
pemasaran hingga pelayanan purna
jual. Semua itu bisa dicapai karena
PT Kancil didukung oleh tim spesialis
yang profesional dan berpengalaman
panjang di bidang industri otomotif.
Dengan ukuran yang relatif kecil
sesuai dengan namanya, Kancil didisain
khusus untuk menjadi kendaraan
angkutan umum/niaga cilik (kecil)
yang irit dan lincah yang sangat
cocok digunakan untuk melayani rute
angkutan perkotaan atau pedesaan,
khususnya angkutan antar lingkungan
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komplek perumahan atau antar
perumahan dengan pasar dll.Kendaraan
ini dibuat dengan konsep aman,
nyaman, ramah lingkungan, terjangkau
dan menghasilkan (produktif).
Kendaraan kecil (micro car) dengan
empat roda ini memiliki berat kendaraan
maksimum (GVW) sebesar 850 kg dan
mampu mengangkut lima penumpang
(termasuk supir) dan barang. Kendaraan
ini dapat digunakan sebagai kendaraan
serba guna untuk jarak dekat. Body
Kancil terbuat dari fiber glass (Fiber
Reinforce Plastic/FRP)yang ringan,
mudah diperbaiki dan tidak dapat
berkarat.
Dimensi Kancil terdiri dari panjang
2,8 meter, lebar 1,385 meter dan tinggi
1,720 meter dengan jarak gandar
(wheel base) 2,1 meter, jarak jejak roda
(thread) 1,2 meter. Kancil digerakkan
mesin empat tak (empat langkah torak)
dengan satu silinder dengan kapasitas
404 cc berbahan bakar bensin murni
atau Compressed Natural Gas (CNG).
Daya maksimum yang dihasilkan
mencapai 13,5 HP/3.600 rpm dan torsi
maksimum mencapai 28,4 Nm/2.500
rpm.

Kancil menggunakan battery degan
kekuatan 12 V, 24 Ah dan memiliki
kapasitas tangki bahan bakar sebesar
20 liter bensin murni dan atau CNG
setara 9 liter. Kecepatan maksimum yang
dihasilkan bisa mencapai 60 km/jam
dengan daya tanjak 51% (26,9 derajat)
dan penggunaan bahan bakar 17,5 km20 km/liter (di dalam kota).
Desain Kancil yang unik menjadi
ciri khas angkutan penumpang non
trayek dan sekaligus dapat menjadi
iklan luar ruang yang efektif. Karena
itu, Kancil dapat digunakan sebagai
sarana wirausaha bagi rakyat kecil.
Kancil juga dapat digunakan untuk
memberdayakan
perekonomian
rakyat dalam rangka meningkatkan
kegiatan ekonomi untuk mempercepat
pertumbuhan kesejahteraan rakyat,
khususnya masyarakat perkoperasian.
Kancil dirancang dan dikembangkan
oleh putera-puteri Indonesia dengan
melibatkan sumber daya manusia
terbaik dari dalam negeri, seperti dari
PT Dirgantara Indonesia (PTDI), ITB dan
Politeknik Manufaktur serta kalangan
koperasi dan Industri Kecil pemasok
komponen hingga tingkat kandungan
lokalnya mencapai 80%.

Tingkatkan daya saing di
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