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Mengoptimalkan Industri Sawit

I

ndustri kelapa sawit Indonesia
merupakan salah satu pilar ekonomi
nasional. Selain memberikan kontribusi
bagi pendapatan devisa dan pendapatan
bea keluar, industri sawit dan turunannya
mempu memberikan penghidupan bagi
jutaan jiwa dan memberi kesempatan
bagi masyarakat untuk meningkatan taraf
hidupnya.
Namun demikian di balik potensi industri
ini yang begitu besar, masih ada sederet
permasalahan yang perlu dicari solusinya. Isu
– isu negatif masih membayangi industri ini
seperti isu terkait lingkungan, isu kesehatan
dan masalah sosial budaya. Selain itu masih
ada masalah yang terkait dengan kemampuan
nasional dalam hal pengembangan industri
turunan sawit. Masalah-masalah tersebut
harus diatasi agar industri sawit semakin
kuat dan pada gilirannya dapat memberikan
kontribusi yang lebih besar lagi bagi negara
dibandingkan dengan apa yang telah
didapatkan saat ini.
Salah satu permasalahan yang harus dicari
jalan keluarnya adalah masih rendahnya
muatan inovasi yang mampu meningkatkan
nilai tambah dari komoditas ini, sehingga
devisa yang didapatkan dari industri ini bukan
hanya berasal dari produk mentahnya, yaitu
ekspor CPO dan PKO, karena nilai tambah
yang besar terdapat pada industi hilirnya.
Sebagaimana diketahui bahwa krisis
ekonomi di Eropa cukup berpengaruh
terhadap ekpor Indonesia, sebagai salah satu
komoditas penyumbang nilai ekspor terbesar
Indonesia tanda-tanda penurunan nilai
ekspor minyak sawit dan produk turunannya
sudah mulai terasa sejak kuartal II tahun ini
menyusul terus menurunnya harga komoditas
tersebut. Penurunan harga merupakan
fenomena logis dari bekerjanya sistem
mekanisme pasar di tengah menurunnya
permintaan dunia akibat krisis ekonomi
global.
Situasi yang terjadi saat ini menjadikan
industri sawit sebagai isu yang menarik untuk
diangkat dalam rubrik Aktualita. Sementara
dalam rubrik Kebijakan, redaksi mengangkat
isu-isu menarik lainnya seperti Memperkuat

Industri Hulu Untuk Atasi Impor, Kebijakan
Konverter Kit, SNI Pakaian Bayi, Kemenperin
Atur Kembali Industri Minuman Beralkohol,
Hilirisasi Karet Terus Digalakkan, SNI Wajib
Kloset, SNI Wajib Tableware.
Dalam Insert kali ini redaksi menampilkan
dua balai yaitu Balai Pengembangan SDM
dan Produk IKM Disperindag Jawa Tengah
dan Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK)
Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu
Kementerian Perindustrian.
Dalam rubrik Ekonomi dan Bisnis
redaksi menampilkan beberapa peristiwa
yang menonjol terkait industri yang
mengindikasikan meningkatnya kepercayaan
investor
terhadap
industri
nasional,
diantaranya, Kerjasama RI-Korea dalam
Peningkatan Mutu Tekstil, peningkatan
investasi Korea yang diharapkan mencapai
US$ 50 miliar pasca perjanjian CEPA, Denso
yang berencana untuk memperluas pabriknya
di Indonesia serta Kerjasama RI-AS di Bidang
Infrastruktur Sektor Industri.
Pada rubrik sosok, Dasep Ahamdi, exkaryawan PT Pindad menjadi figur yang
menonjol beberapa bulan terakhir ini. Dasep
memproduksi berbagai jenis mesin yang
dibutuhkan kalangan industri di dalam dan
luar negeri dan kini ia mengembangkan mobil
listrik yang diharapkan dapat diproduksi secara
massal.
Pada
rubrik
Teknologi,
redaksi
menampilkan tulisan mengenai berbagai
konsep mobil listrik yang dikembangkan oleh
beberapa lembaga seperti LIPI, PT Pindad dan
PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Disamping
itu, tim redaksi juga mengangkat teknologi
pengawasan laut yang dikembangkan oleh
anak negeri melalui PT INTI dan Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), melalui
sebuah alat yang dinamakan Indonesian Sea
Radar (ISRA).
Demikian tulisan yang kami sajikan pada
Media Industri edisi-3 tahun 2012, semoga
bermanfaat, selamat membaca.
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Insentif Untuk Industri Permesinan
Impor barang modal hingga semester pertama tahun ini terus
mengalami peningkatan. Peningkatan itu terjadi sebagai
dampak dari pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat
dan derasnya arus investasi yang masuk ke Indonesia.
Impor barang modal sebenarnya bisa ditekan jika saja
pemerintah mau memberikan insentif kepada industri
permesinan di dalam negeri.
Fakta membuktikan kalau sektor industri permesinan atau
perkakas merupakan sektor industri yang banyak menyerap
tenaga kerja (padat karya). Hal ini dapat dilihat di sejumlah
sentra industri permesinan atau perkakas di daerah-daerah.
Pabrik-pabrik di Indonesia selama ini menggunakan mesin
impor. Kalau kita bisa menciptakan atau membikin sendiri,
alangkah bagusnya. Selain bisa menghemat devisa dan
menyerap banyak tenaga kerja, itu bisa memberikan nilai
tambah tinggi di dalam negeri karena industri pengolahan
bakal tumbuh pesat.
Untuk bisa mendorong tumbuhnya industri mesin atau
perkakas, tentunya diperlukan bantuan dari pemerintah.
Karena itu, Kementerian Perindustrian sebaiknya
memberikan insentif bagi industri permesinan di dalam
negeri agar industri ini bisa bersaing dengan produk impor
sehingga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Susanti W
Cilegon

Keberadaan mobil ramah lingkungan
akan mampu
mengurangi permintaan BBM sehingga dana APBN untuk
subsidi dapat tepat sasaran, yakni kepada masyarakat miskin.
Di sisi lain, mobil ramah lingkungan juga membantu
mengurangi polusi udara, terutama gas buang karbon
dioksida. Apalagi pemerintah juga saat ini terus berusaha
menurunkan emisi gas rumah kaca, yang sebagian dipicu oleh
gas buang dari kendaraan bermotor.
Soal penurunan emisi gas ini, pemerintah Indonesia
mentargetkan hingga tahun 2020 nanti Indonesia akan
mampu menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26%.
Untuk mencapai target itu, tentunya upaya penurunan gas
buang dari kendaraan bermotor juga perlu diterapkan, antara
lain dengan memperbanyak kendaraan ramah lingkungan.
Agus Baharudin
Palembang

Redaksi:
Industri permesinan nasional sudah mendapat perhatian
khusus dari pemerintah. Dalam waktu dekat, pemerintah
akan memberikan sejumlah insentif kepada sektor industri
mesin perkakas (permesinan), salah satunya pembebasan pajak
untuk jangka waktu tertentu (tax holiday) selama 5-10 tahun.
Kementerian Keuangan sudah menyetujui pemberian insentif
tersebut dan saat ini aturan mengenai pemberian insentif tersebut
tengah disusun.
Percepat Pengembangan Mobil Ramah Lingkungan
Beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang harus
ditanggung pemerintah setiap tahunnya terus meningkat.
Kondisi ini tentu saja tidak baik bagi struktur Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kenaikan subsidi
BBM bisa memicu terjadinya defisit anggaran dan membuat
sejumlah program dalam APBN terpaksa dipangkas.

Redaksi:
Upaya percepatan produksikendaraan ramah lingkungan telah
dilakukan pemerintah. Dalam waktu dekat ini pemerintah akan
mengeluarkan regulasi mobil murah dan ramah lingkungan
atau low cost and green car (LCGC) dalam waktu dekat. Paket
kebijakan LCGC ini tinggal menunggu Keputusan Presiden
(Keppres).
Dalam membuat program dan regulasi LCGC, Kementerian
Perindustrian telah melakukan perundingan bersama pemangku
kepentingan selama dua tahun. Beberapa pabrikan otomotif,
hingga saat ini, telah meluncurkan varian baru sesuai konsep
LCGC yang didengungkan pemerintah

Untuk mengurangi subsidi BBM, pemerintah perlu
mempercepat pengembangan mobil ramah lingkungan
Media Industri • No. 03 - 2012
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Tidak ada yang memperkirakan sebelumnya kalau krisis ekonomi Uni Eropa yang pada
awalnya dimulai di Yunani dapat menyebar ke negara Uni Eropa lainnya seperti Irlandia,
Portugal, Spanyol, Italia, Inggris dan Prancis. Bahkan kini krisis ekonomi Uni Eropa itu
telah mengakibatkan kegaduhan ekonomi di berbagai belahan dunia lainnya termasuk
di Indonesia.
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K

risis ekonomi Eropa bermula
dari
defisit
anggaran
pemerintah Yunani yang
mulai terasa sejak akhir
tahun 2009 dan terus membengkak serta
dibarengi dengan rasio hutang terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) yang
juga makin menggelembung. Hal
itu telah mengakibatkan merosotnya
kemampuan pemerintah Yunani dalam
mendapatkan pembiayaan. Sementara
itu, otoritas moneter Uni Eropa terbukti
gagal mengatasi kemelut keuangan
yang terjadi di Yunani walaupun sudah
mengucurkan dana talangan ratusan
miliar euro.
Kondisi yang hampir serupa
juga terjadi di Irlandia, Portugal dan
Spanyol sehingga krisis keuangan itu
dengan cepat menyebar ke negaranegara tersebut yang lama-kelamaan
menjelma menjadi krisis ekonomi
yang cukup parah di kawasan Eropa.
Krisis keuangan Yunani dengan cepat
merambat ke negara lainnya, khususnya
Irlandia, Portugal, Spanyol, Italia dan
lain-lain karena sistem perbankan
mereka yang saling terkait satu
sama lain. Bahkan, krisis keuangan itu
berpotensi menyebar ke luar kawasan
Uni Eropa seperti ke Amerika Serikat
dan Jepang karena sistem perbankan
Uni Eropa terkait erat dengan sistem
perbankan di kedua negara tersebut.
Krisis ekonomi Eropa telah
mengakibatkan
dampak
terhadap
perekonomian global dan pada
tahun
2012
ini
perekonomian
dunia diperkirakan akan mengalami
perlambatan dari 3,5% menjadi 3,3%.
Bahkan Organization for Economic
Cooperation
and
Development
(OECD) memperkirakan pertumbuhan
ekonomi dunia tahun 2012 akan tumbuh
lebih rendah lagi, yaitu sebesar 2,9%.
Krisis ekonomi Eropa kini juga sudah
mulai dirasakan dampaknya pada sektor
riil di tanah air khususnya terhadap
kegiatan perdagangan ekspor akibat
perlambatan perekonomian di negaranegara maju. Dewasa ini kegiatan
perdagangan langsung maupun tidak
langsung khususnya ekspor Indonesia
ke Eropa dan Amerika Serikat sudah
mulai mengalami penurunan, terimbas
dampak negatif krisis ekonomi global.

Bahkan China yang merupakan
importir terbesar barang Indonesia
sudah mulai mengurangi impornya
karena permintaan negara-negara maju
menurun terhadap barang dari China.
Tren penurunan ekspor Indonesia
kini sudah semakin nyata terlihat sebagai
dampak dari krisis ekonomi global
hingga Kementerian Perdagangan yang
semula mentargetkan nilai ekspor 2012
sebesar US$ 230 miliar terpaksa merevisi
target ekspor tersebut. Awalnya, Mendag
Gita Wirjawan bersikukuh menyatakan
ekspor Indonesia akan tetap tumbuh
sesuai target yang telah ditetapkan.
Namun dalam beberapa bulan terakhir
Mendag Gita mulai menyatakan bahwa
kalau realisasi ekspor tahun 2012 sama
dengan nilai ekspor tahun 2011 saja, itu
sudah bagus. Belakangan ini Mendag
Gita kembali merevisi perkiraan realisasi
ekspor tahun 2012 dengan proyeksi
pertumbuhan negatif (turun) 5%.
Sebagaimana diketahui, salah satu
komoditas penyumbang nilai ekspor
terbesar Indonesia adalah komoditas
minyak kelapa sawit dan produk
turunannya. Pada tahun 2011 kontribusi
minyak kelapa sawit dan produk
turunannya terhadap total nilai ekspor
nasional mencapai sekitar US$ 20 miliar
atau sekitar 13% dari total nilai ekspor.
Tanda-tanda penurunan nilai ekspor
minyak sawit dan produk turunannya
sudah mulai terasa sejak kuartal II
tahun ini menyusul terus menurunnya

harga komoditas tersebut. Penurunan
harga merupakan fenomena logis dari
bekerjanya sistem mekanisme pasar di
tengah menurunnya permintaan dunia
akibat krisis ekonomi global.
Walaupun pada semester I 2012
krisis ekonomi dunia belum begitu
dirasakan dampaknya oleh kalangan
pelaku usaha industri sawit Indonesia
dimana harga CPO sempat mengalami
kenaikan dari Januari hingga Juni,
namun pada semester II harga rata-rata
CPO bulanan terus memperlihatkan
penurunan. Penurunan harga ini
merupakan sinyal bahwa pasokan
minyak nabati ke pasar dunia dewasa
ini sedang melimpah, kalau tidak
mau dikatakan membanjir, menyusul
menurunnya permintaan minyak nabati
dunia.
Persaingan Makin Ketat
Penurunan harga juga seringkali
mengandung makna bahwa persaingan
antara para pemasok di pasar minyak
nabati dunia menjadi semakin ketat,
baik diantara para pemasok minyak
nabati yang berbeda jenis (minyak
kelapa sawit, minyak kedelai, minyak
jagung, minyak kanola, minyak bunga
matahari dll.) maupun diantara sesama
pemasok minyak nabati yang sejenis
(diantara pemasok minyak kelapa sawit
misalnya).
Untuk meningkatkan daya saing
produk minyak kelapa sawitnya di
Media Industri • No. 03 - 2012
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tengah pelemahan harga CPO dunia,
pemerintah Malaysia belum lama ini
telah mengumumkan penurunan tarif
Bea Keluar (BK) CPO dari rata-rata
23% menjadi 8%-10%. Kebijakan
pemerintah Malaysia itu segera
mengundang reaksi dari dalam negeri
khususnya dari kalangan produsen
CPO yang serta merta menuntut
penurunan tarif BK seperti yang
dilakukan Malaysia dengan dalih untuk
meningkatkan daya saing CPO di pasar
dunia.
Dirjen Industri Agro Kementerian
Perindustrian,
Benny
Wachjudi
menyatakan pemerintah Indonesia
bersama
seluruh
stake
holder
perkelapasawitan Indonesia tidak perlu
panik dan reaktif menanggapi kebijakan
Malaysia itu. Sebab pemerintah
jauh-jauh hari sudah mengantisipasi
perkembangan situasi pasar dunia

dengan menerapkan kebijakan BK
yang adaptif terhadap situasi pasar.
Menurut Benny, skema BK yang
ditetapkan pemerintah selama ini sudah
disesuaikan dengan perkembangan
harga CPO di pasar dunia untuk
mengantisipasi
fluktuasi
harga
yang terjadi. Pemerintah pun telah
menerapkan sistem BK secara progresif
dengan tarif BK akan semakin rendah
jika harga CPO semakin rendah dan
sebaliknya, bahkan tarif BK akan
menjadi 0% jika harga rata-rata CPO
dunia berada di bawah US$ 750 per ton
CIF Rotterdam.
“Jadi kita tidak perlu panik dan
terlalu reaktif. Kita juga tidak perlu
buru-buru mengubah kebijakan BK kita
yang sudah cukup mapan dan terbukti
ampuh dalam mendorong mendorong
program hilirisasi industri sawit. Selain
itu, kita juga harus konsisten dengan

kebijakan kita agar tercipta kepastian
usaha bagi para pelaku usaha,” tegas
Benny.
Benny mengatakan selama ini
Indonesia sudah berada pada jalur yang
benar dengan menerapkan kebijakan
BK yang tepat. Kalau Indonesia
mengikuti kebijakan Malaysia dengan
mengubah skema kebijakan BK
yang sudah ada, maka semua capaian
yang sudah on the right track itu akan
berantakan lagi. “Coba saja lihat nanti,
kebijakan Malaysia itu pasti tidak akan
bertahan lama. Mereka pasti akan
mengubah kebijakan BK lagi manakala
harga CPO dunia sudah kembali pulih.
Hal itu berbeda dengan Indonesia
yang tidak perlu lagi mengubah-ubah
kebijakannya karena sudah disesuaikan
dengan perkembangan harga CPO di
pasar dunia.”
Sejumlah kalangan pelaku usaha di
tanah air menilai kebijakan Malaysia
yang menurunkan tarif BK telah
mengakibatkan
dampak
blunder
bagi pelaku usaha persawitan. Sebab,
kebijakan Malaysia itu justru semakin
menekan harga CPO dunia mengingat
pasar menanggapinya sebagai sinyal
bahwa pasokan minyak sawit ke pasar
dunia akan semakin meningkat.
Penguatan Daya Saing
Pendapat serupa juga diungkapkan
Wakil Menteri Perdagangan Bayu
Krisnamurthi.
Menurut
Bayu,
pemerintah Indonesia tidak perlu ikutikutan Malaysia mengubah kebijakan,
skema dan struktur BK sawit yang
sudah ada, karena kebijakan yang
diterapkan selama ini sudah tepat.
Daripada mengubah kebijakan
yang sudah tepat Bayu malah
menyarankan agar para pemangku
kepentingan
perkelapasawitan
di
tanah air bekerjasama menyelesaikan
berbagai pekerjaan rumah yang
selama ini belum tuntas seperti
memperbaiki infrastruktur pelabuhan
dan sarana/prasarana logistik termasuk
meningkatkan kapasitas tangki timbun
minyak kelapa sawit. Perbaikan
infrastruktur pelabuhan dan sarana/
prasarana logistik ini merupakan
bagian yang sangat penting dalam
rangka meningkatkan daya saing
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produk minyak kelapa sawit nasional
mengingat kelemahan infrastruktur
dan jalur logistik nasional selama
ini telah memperlemah daya saing
produk ekspor nasional pada umumnya
termasuk minyak kelapa sawit.
“Selain membangun pelabuhan
baru, kita juga perlu memperbaiki/
menambah berbagai infrastruktur
di pelabuhan, termasuk di dalamnya
pembangunan tangki-tangki timbun
minyak kelapa sawit. Hal ini dapat
dilakukan per usahaan-perusahaan
kelapa sawit dengan menginvestasikan
sebagian dananya untuk meningkatkan
kapasitas tangki timbun. Kalau ini bisa
dilakukan maka kita dapat menunda
aliran pasokan minyak sawit ke pasar
ekspor yang kini sedang mengalami over
supply. Dengan demikian diharapkan
kita juga dapat mengerem laju
penurunan harga CPO dunia,” tutur
Bayu.
Menurut Bayu, kapasitas tangki
timbun baru yang harus dibangun
paling tidak mencapai 1 juta ton. Hal
itu didasarkan pada perhitungan bahwa
rata-rata produksi CPO nasional
selama ini sebanyak 2 juta ton per bulan.
Idealnya kapasitas tangki timbun yang
harus dimiliki adalah dua kali volume
produksi bulanan, sehingga seharusnya
Indonesia memiliki kapasitas tangki

timbun minimal sebesar 4 juta ton.
Saat ini Indonesia baru memiliki tangki
timbun dengan kapasitas sebesar 3 juta
ton.
Untuk menyiasati melemahnya
perekonomian dunia yang mengarah ke
menurunnya permintaan dan terjadinya
kelebihan pasokan (over supply) minyak
kelapa sawit di pasar dunia, tambah
Bayu, ada baiknya para pemangku
kepentingan perkelapasawitan nasional
juga melakukan upaya-upaya untuk
menurunkan pasokan ke pasar dunia
dengan
meningkatkan
konsumsi
minyak kelapa sawit di dalam negeri.
“Peningkatan konsumsi minyak
sawit di dalam negeri antara lain dapat
dilakukan
dengan
meningkatkan
penggunaan biofuel dari minyak sawit
misalnya untuk mesin bakar atau juga
untuk memproduksi listrik oleh PT
PLN atau perusahaan swasta lainnya.
Bisa juga kita tingkatkan penggunaan
biofuel untuk sektor transportasi.
Intinya kita harus pandai-pandai
mengelola pasokan, kalau tidak harga
akan terus turun,” tegas Bayu.
Menurut Bayu, harapan untuk
meningkatkan ekspor minyak sawit
ke pasar dunia sebetulnya masih
terbuka antara lain dengan melakukan
diversifikasi pasar ke negara-negara
tujuan ekspor non tradisional. Apalagi

Indonesia pada awal tahun 2012
lalu telah menyepakati perjanjian
Preferential Trade Agreement (PTA)
dengan Pakistan yang antara lain
membuka pasar Pakistan untuk produk
minyak sawit Indonesia dengan tarif
Bea Masuk 0%. “Kalau kita dapat
benar-benar memanfaatkan peluang
pasar di Pakistan melalui PTA maka
setidaknya kita akan mendapatkan
tambahan ekspor sebesar 500.000600.000 ton.”
Masih dalam rangka meningkatkan
daya saing dan posisi tawar minyak
sawit Indonesia di pasar dunia Bayu
mengingatkan perlunya kerjasama
erat diantara seluruh pemangku
kepentingan
perkelapasawitan
di
tanah air untuk mengatasi berbagai
isu dan persoalan yang selama ini
masih menjadi batu sandungan
produk minyak sawit Indonesia.
Beberapa persoalan itu diantaranya
tuduhan kelapa sawit sebagai penyebab
deforestasi dan penyebab emisi
gas rumah kaca, kampanye negatif
bahwa minyak sawit membahayakan
kesehatan, merusak hutan, membunuh
satwa langka, penyelidikan EPA
NODA, rencana penerapan Renewable
Energy Directives (RED) oleh Uni
Eropa dan lain-lain. mi
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BK dan Hilirisasi Sawit

Agar Dipertahankan

Kalangan pelaku industri
hilir kelapa sawit mendesak
pemerintah untuk tetap
mempertahankan kebijakan
Bea Keluar (BK) dan program
Hilirisasi Industri Sawit
karena merupakan satu
paket kebijakan yang sangat
handal dalam menghadapi dan
meredam dampak negatif dari
gejolak pasar minyak kelapa
sawit dunia yang kini terjadi.

B

ahkan, kebijakan BK dan
program Hilirisasi Industri
Sawit
sudah
terbukti
berhasil mendorong kegiatan
investasi di sektor industri hilir
sawit yang sangat diperlukan dalam
rangka menciptakan lapangan kerja,
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan meningkatkan kegiatan ekspor
berbagai produk hilir yang memiliki
10
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nilai tambah yang lebih besar. Berbagai
dampak berantai (multiplier effect) dari
kegiatan hilirisasi industri sawit itu kini
sudah banyak dirasakan dunia usaha
dan masyarakat di berbagai daerah
penghasil minyak kelapa sawit di tanah
air.
Direktur Eksekutif Gabungan
Industri Minyak Nabati Indonesia
(GIMNI)
Sahat
M.
Sinaga
mengatakan penerapan kebijakan BK
(beberapa kali mengalami perubahan,
terakhir ditetapkan melalui Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) No.
75/PMK.011/2012) dan program
hilirisasi industri sawit yang antara lain
memberikan berbagai kemudahan dan
insentif kepada pelaku industri telah
mendorong kalangan industri sawit
(baik perusahaan lokal maupun asing)
untuk melakukan investasi di industri
hilir sawit.
“Banyak perusahaan yang telah
menanamkan investasinya di industri
hilir sawit di tanah air, baik mereka
yang melakukan perluasan (ekspansi)

maupun melakukan investasi baru,
bahkan ada juga perusahaan asing
yang baru masuk ke Indonesia karena
terpicu oleh kebijakan BK dan program
hilirisasi yang digulirkan pemerintah,”
kata Sahat.
Investasi di industri hilir sawit di
Indonesia, kata Sahat, mulai meningkat
sejak Januari 2012. Total nilai investasi
di sektor industri hilir sawit sejak
Januari 2012 sampai saat ini telah
mencapai sekitar US$ 1,02 miliar
yang kebanyakan bergerak di industri
pengilangan (rafinasi) CPO, special oil
for food, oleochemical dan special fuel oil
for jet application.
“Dengan investasi sebesar itu,
kapasitas rafinasi CPO Indonesia
telah meningkat dari 20,6 juta ton
(feed stock) CPO per tahun pada
tahun 2011 menjadi sekitar 25 juta
ton per tahun pada akhir tahun 2012.
Kami perkirakan angka tersebut akan
meningkat lagi menjadi 30 juta ton
per tahun di akhir tahun 2013. Kami
juga memproyeksikan investasi industri
hilir sawit di Indonesia akan mencapai
US$ 2,03 miliar dari awal tahun 2013
sampai tahun 2015,” tutur Sahat.
Menurut Sahat, dengan peningkatan
investasi tersebut jumlah perusahaan
yang bergerak di industri hilir sawit di
tanah air pun akan bertambah dari 93
perusahaan pada tahun 2011 menjadi
113 perusahaan, atau bertambah 20
perusahaan. Sementara itu, pada tahun
2013 diperkirakan akan masuk lagi
12 perusahaan baru dengan masingmasing kapasitas produksi rata-rata
sebesar 1.000 ton per hari.
Peningkatan
investasi
yang
berujung pada peningkatan kapasitas
produksi itu, kata Sahat, juga dibarengi
dengan peningkatan tingkat utilisisasi
industrinya. Jika pada tahun 2011
utilisasi industrinya hanya sebesar
58% (dengan realisasi produksi sekitar
12 juta ton per tahun dimana sekitar
5,4 juta ton diantaranya dikonsumsi
di dalam negeri dan sisanya 6,6 juta
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ton diekspor), maka pada tahun 2012
diperkirakan tingkat utilisasinya naik
menjadi 72% atau dengan realisasi
produksi sebesar 18 juta ton per tahun
(6,9 juta ton diantaranya dikonsumsi di
dalam negeri dan sisanya 11,1 juta ton
diekspor ke luar negeri).
Dewasa ini, lanjut Sahat, berbagai
produk hilir sawit Indonesia, khususnya
produk rafinasi CPO, memiliki daya
saing yang tinggi di pasar dunia
sehingga diterima dengan baik oleh
kalangan pengguna di berbagai negara
karena kualitasnya tinggi dan harganya
sangat bersaing. “Tingginya daya saing
produk hilir sawit Indonesia ini terjadi
karena industri hilir sawit Indonesia
sangat efisien, ramah lingkungan,
konsumsi energinya rendah dan biaya
produksinya sangat rendah.”
Karena itu, Sahat meminta
pemerintah dan seluruh stake holder
perkelapasawitan Indonesia agar tidak
panik menghadapi situasi dewasa ini
dengan harga CPO dunia sedang
mengalami penurunan. Sahat juga
meminta pemerintah agar tidak
serta merta mengubah kebijakan BK
dan hilirisasi industri sawit sebagai
respon terhadap kebijakan pemerintah
Malaysia yang akan menurunkan BK
CPO-nya dari rata-rata 23% menjadi
8%-10% terhitung mulai awal tahun
2013. Selama ini (sejak tahun 1970
hingga saat ini), Malaysia telah
menerapkan kebijakan BK CPO secara
flat dengan tarif rata-rata sebesar 23%.
Menurut
Sahat,
Malaysia
menurunkan BK CPO-nya dalam
rangka
menyelesaikan
persoalan
di dalam negeri mereka sendiri.
Dampak dari penurunan BK tersebut
adalah CPO Malaysia kemungkinan
akan turut membanjiri pasar dunia,
sedangkan volume ekspor produk
hilirnya akan menurun.
Sementara itu, skema kebijakan
BK sawit Indonesia sudah cukup
mapan yang disesuaikan dengan
perkembangan harga yang terjadi di
pasar dunia. BK CPO Indonesia juga
dibuat progresif atau tarif BK akan naik
sesuai dengan peningkatan harga CPO
dunia. Pemerintah Indonesia melalui
Menteri Keuangan juga menetapkan
ambang batas (threshold) CPO berada

pada level US$ 750 per ton CIF
Rotterdam atau pada level US$ 675
per ton FOB Belawan/Dumai (setara
dengan RM 2.025) dimana jika harga
CPO berada di bawah US$ 750 per
ton CIF Rotterdam maka tarif BK-nya
0%. Jika harga CPO US$ 750 per ton
CIF Rotterdam atau lebih maka tarif
BK-nya berkisar antara 7,5%-22,5%.
Tarif BK produk hilir sawit dalam
bentuk curah (bulk) berada di kisaran
5,5%-12,5%, sedangkan untuk produk
hilir sawit dalam bentuk kemasan 0%16,5%.
“Dewasa ini investor industri hilir
sawit dari berbagai belahan dunia
sudah berbondong-bondong datang ke
Indonesia untuk menanamkan investasi
mereka. Mereka sangat memerlukan
konsistensi kebijakan dan regulasi dari
pemerintah. Karena itu, kami minta
agar pemerintah tidak mengubah
kebijakan BK dan hilirisasi industri
sawit ini. Apalagi kebijakan BK dan
hilirisasi industri sawit ini baru berumur
sekitar satu tahun,” tegas Sahat.
Pelaku bisnis hilir sawit sendiri
sudah merasakan manfaat dari
kebijakan tersebut dengan dicapainya
komposisi volume ekspor antara bahan
mentah sawit dibandingkan produk
olahan sawit yang pada tahun 2011
rasionya adalah 60%:40%, kini telah

berubah menjadi 39%:61% pada tahun
2012. Nilai investasi di industri hilir
sawit pun telah mencapai US$ 1,02
miliar pada tahun 2012.
“Adalah sangat tidak bijaksana
jika pemerintah mengubahnya dalam
waktu yang singkat hanya karena ada
sinyalemen negara lain akan mengubah
kebijakannya untuk menurunkan BK
CPO. Para pelaku usaha industri sawit
di Indonesia memerlukan kebijakan
yang konsisten sebagai basis yang
sangat penting untuk mendapat
kepastian berusaha,” kata Sahat.
Sahat menambahkan peningkatan
pemakaian biodiesel di dalam negeri
bagi industri dan transportasi sangat
diperlukan saat ini agar suplai ke
pasar luar bisa ditekan. Langkah
tersebut pada akhirnya bermuara pada
peningkatan harga CPO di pasar dunia.
Di pihak lain Sahat juga
mengingatkan
bahwa
perbaikan
infrastruktur dan jasa di pelabuhan
merupakan hal yang sangat mendesak
untuk
segera
dilakukan
untuk
meningkatkan daya saing produk
sawit Indonesia antara lain dengan
mengurangi biaya-biaya yang tidak
perlu dan meminimalkan biaya demorage
serta menekan seminimal mungkin
terjadinya kongesti di pelabuhan. mi

Media Industri • No. 03 - 2012

11

LaporanUtama

Kebijakan BK

Dorong Kenaikan
Ekspor CPO dan Kakao

Penerapan kebijakan Bea Keluar (BK) oleh pemerintah terhadap komoditas minyak
sawit mentah (CPO) dan kakao tidak mengakibatkan melorotnya kinerja ekspor
kedua komoditas tersebut. Justru kebijakan BK tersebut makin meningkatkan
volume dan nilai ekspor kedua komoditas yang selama ini menjadi andalan utama
pendapatan ekspor Indonesia.

D

ata Kementerian Perdagangan
menunjukkan nilai ekspor
CPO dan kakao hingga bulan
September 2012 mengalami
peningkatan yang cukup signifikan.
Kontribusi terbesar bagi peningkatan nilai
ekspor CPO dan kakao berasal dari ekspor
produk olahan kedua komoditas tersebut.
12
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Selama Januari-Agustus tahun
2012 ini, volume ekspor produk olahan
kakao mencapai 113.900 ton. Angka
ini meningkat dari periode yang sama
tahun sebelumnya yang hanya sebesar
88.000 ton. Nilai ekspor produk olahan
kakao selama periode Januari-Agustus
tahun ini juga meningkat menjadi USS

407 juta dari sebelumnya US$ 339 juta.
Kondisi serupa juga terjadi pada
produk olahan CPO. Volume ekspor
produk olahan CPO selama periode
Januari-Agustus tahun lalu hanya 4,4
juta ton. Namun, pada periode yang
sama tahun ini, volume ekspornya naik
2 kali lipat menjadi 8,6 juta ton. Dari
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segi nilai pun secara tahunan atau year
on year, mengalami peningkatan US$
3,7 miliar, setelah hingga Agustus lalu,
nilai ekspor CPO menjadi US$ 8,8
miliar.
“Produk andalan kita, seperti
olahan kakao dan produk turunan
CPO naik sangat signifikan, volumenya
naik, nilainya juga naik. Khusus produk
olahan CPO, kenaikan signifikan
akibat kebijakan kita di bea keluar,”
ujar Wakil Menteri Perdagangan Bayu
Krisnamurthi.
Selain diklaim karena penerapan
kebijakan yang tepat, Bayu juga menilai
peningkatan kinerja pada komoditas
CPO dan kakao terjadi lantaran makin
diterimanya produksi olahan asal
Indonesia di pasar luar negeri.
Peningkatan ekspor CPO juga
diakui oleh Gabungan Pengusaha
Ekspor Kelapa Sawit Indonesia
(Gapki). Asosiasi itu memprediksi,
volume ekspor produk kelapa sawit
seperti palm kernel, crude palm oil
(CPO), dan produk turunan lainnya,
hingga akhir 2012, akan menembus
18 juta ton. Jumlah ini tumbuh 9,09%
dibandingkan ekspor 2011 yang
sebanyak 16,5 juta ton.
Menurut Sekretaris Jenderal Gapki,
Joko Supriyono, sampai September
2012, volume ekspor produk sawit
mencapai 15,59 juta ton. Volume ekspor
ini meliputi palm kernel sebanyak 3,5
juta ton, CPO sebanyak 5 juta ton, dan
produk kelapa sawit lain mencapai 7,09
juta ton.
Pencapaian sembilan bulan di tahun
2012 ini, ungkap Joko, meningkat
dibandingkan volume ekspor selama
Januari-September
2011,
yang
mencapai 14,83 juta ton. “Kami
memprediksi, sampai akhir tahun ini
volume ekspor produk kelapa sawit
bisa mencapai lebih dari 18 juta ton,”
katanya.
Peningkatan
volume
ekspor
produk olahan
CPO dan kakao
memang menjadi salah satu tujuan
utama pemerintah dalam menerapkan
kebijakan BK terhadap kedua komodits
tersebut.
Sebelum kebijakan BK diterapkan,

ekspor CPO dan kakao Indonesia
sebagian besar masih berbentuk
komoditas mentah. Kondisi ini tentu
saja kurang menguntungkan bagi yang
ada di dalam negeri.
Sebagai salah satu negara produsen
terbesar di dunia untuk kedua
komoditas tersebut, Indonesia memiliki
peluang besar untuk mengolah
komoditas kakao dan CPO di dalam
negeri menjadi produk bernilai tambah
sehingga bisa memberikan dampak
positif bagi semua pihak yang terkait.
Melalui penerapan BK, petani sawit
dan kakao akan mendapatkan hasil
yang lebih baik lagi dari sebelumnya.
Kegiatan pengolahan CPO dan kakao
juga membuka peluang peningkatan
penyerapan tenaga kerja serta masuknya
investasi di industri pengolahan CPO
dan kakao serta meningkatnya nilai
ekspor kedua komoditas itu.
Dampak positif dari kebijakan
BK sudah terbukti. Walaupun kondisi
ekonomi global dilanda kelesuan dan
harga jual belum membaik, volume
ekspor produk olahan CPO dan kakao
Indonesia terus melonjak.
Selain itu, di dalam negeri pun
dampak positif dari kebijakan tersebut

sudah terlihat dengan mulai bangkitnya
industri pengolahan CPO dan kakao.
Sejumlah industri pengolahan kakao
yang sebelumnya mati suri akibat
kesulitan mendapatkan bahan baku,
kini bangkit lagi dengan adanya
kebijakan BK.
Begitu juga dengan kegiatan
investasi baru di sektor industri
pengolahan
CPO
dan
kakao.
Sejumlah investor asing dan lokal
sudah menyatakan minatnya atau
merealisasikan investasinya di industri
pengolahan CPO dan kakao.
Dengan melihat perkembangan
positif yang terjadi pada dua komoditas
tersebut, pemerintah optimis dalam
waktu dekat Indonesia akan menjadi
acuan bagi pergerakan harga CPO dan
kakao di pasar internasional.
Peluang tersebut sangat terbuka
lebar karena saat ini Indonesia
merupakan negara produsen CPO
terbesar di dunia dengan volume
produksi sekitar 25 juta ton pada tahun
2012. Sedangkan untuk komoditas
kakao, Indonesia menempati urutan
ketiga sebagai negara produsen kakao
terbesar di dunia dengan produksi
sekitar 600 ribu ton/tahun. mi
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Dalam laporannya, Badan Pusat Statistik (BPS)
melaporkan, ekspor Indonesia selama 2012 tercatat
sebesar 113,11 miliar dolar AS, menurun 5,52 persen
dibanding periode sama pada 2011 sebesar 116,03 miliar
dolar AS. Sementara Ekspor nonmigas Indonesia pada
periode Januari hingga Juli 2012 hanya mencapai 89,97
miliar dolar AS atau turun sebesar 2,9 persen dibanding
periode yang sama pada 2011.

Memperkuat

Industri Hulu
Untuk Atasi Impor
14
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i sisi lain, secara kumulatif
( Januari-Juli 2012), total
impor Indonesia mencapai
112,78 miliar dolar AS atau naik 13,02
miliar jika dibanding periode yang
sama pada 2011 sebesar 99,79 miliar.
Sedangkan impor nonmigas selama
Januari-Juli 2012 mencapai 88,61 dolar
AS. Impor terbesar dari China yakni
17,37 miliar. Disusul Jepang 13,94
miliar dolar AS, Thailand 6,86 miliar
dolar AS, Amerika Serikat 6,62 miliar
dolar AS, Singapura 6,3 miliar dolar
AS, dan Korea Selatan 4,9 miliar dolar
AS.
Berdasarkan golongan penggunaan
barang, impor selama Januari-Juli 2012
terdiri dari impor bahan baku/penolong
yang memberikan peranan terbesar
atau 72,66 persen dari total impor.
Artinya mencapai 81,95 miliar dolar
AS. Selanjutnya impor barang modal
20,28 persen atau 22,86 miliar dolar
AS serta impor barang konsumsi 7,06
persen atau sebsear 7,96 miliar dolar
AS. Lonjakan impor yang didominasi
bahan baku dan barang modal, dipacu
oleh realisasi sejumlah proyek dan
investasi yang saat ini berlangsung.
Menyikapi
kecenderungan
meningkatnya impor bahan baku dan
barang modal tersebut, Menperin MS
Hidayat, mengemukakan bahwa setiap
ada realisasi investasi baru di sektor
industri memang membutuhkan
impor mesin dan bahan baku. Untuk
mendorong
pemenuhan
bahan
baku di dalam negeri, menurut
Hidayat,
diperlukan
berbagai
insentif fiskal agar pelaku usaha
berminat menginvestasikan dananya.
Pemenuhan insentif tersebut telah
disadari oleh Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) dan diharapkan dapat
mendorong pengembangan industri
bahan baku di dalam negeri.
Di sisi lain, dia mengakui,
ketergantungan impor barang modal
dan bahan baku yang tinggi juga
menjadi salah satu kelemahan struktur
perdagangan
nasional.
Importasi
barang modal dan bahan baku yang
tinggi menjadi salah satu penyebab
defisit perdagangan yang semakin
bertambah. Untuk itu, pemerintah
akan terus memperkuat pembangunan
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industri dasar di dalam negeri, terutama
sektor petrokimia dan logam dasar.
Hal ini diakui pula oleh Dirjen
Basis Industri Manufaktur (BIM) ,
Kemenperin, Panggah Susanto, dalam
kesempatan perbincangannya dengan
beberapa media cetak nasional bahwa
lonjakan impor terutama di dorong
oleh maraknya importasi barang modal
dan penolong.
Karena itu, tuturnya, pengembangan
industri hulu semakin mendesak,
terutama industri yang memanfaatkan
sumber daya alam sebagai bahan baku.
Menurutnya,
industri
yang
mendesak untuk dibangun adalah sektor
logam dasar dan petro kimia. Pasalnya,
kedua sektor tersebut termasuk industri
yang sangat strategis bagi industri
manufaktur lainnya. "Fondasi industri
hulu harus diperkuat agar di hilir tidak
bergantung pada impor. Seperti saat
ini, defisit perdagangan kembali terjadi
karena ketergantungan pada bahan baku
dan barang modal impor meningkat,"
katanya. Langkah itu, ujar Panggah,
sejalan dengan peta jalan penghiliran
industri berbasis mineral logam yang
digalakkan oleh pemerintah.
Penyebab Lonjakan
Panggah menilai lonjakan impor
yang terjadi disebabkan oleh beberapa
alasan. Pertama, jadwal penghentian
operasi pabrik oleh beberapa industri
karena bertepatan pada jadwal per
baikan dan pemeliharaan tahunan
atau overhaul. Dimana proses itu
bisa berlangsung selama 20-30 hari.
Akibatnya, pasokan dari impor
meningkat. Kedua, tertahannya ribuan
kontainer berisi besi bekas (scrap) impor
di pelabuhan. Padahal, scrap merupakan
bahan baku bagi industri baja. Industri
baja beralih ke bahan baku olahan, yakni
billet karena tidak mendapat pasokan.
"Harga billet kan lebih mahal daripada
scrap. Bisa saja volume tidak naik, tetapi
nilai impornya melonjak. Akibatnya, itu
menaikkan impor," ujarnya.
Selain itu, dia menduga lonjakan
impor yang didominasi bahan baku
dan barang modal dipicu oleh realisasi
sejumlah proyek dan investasi yang
sedang berlangsung, yang kemungkinan
memacu impor besi konstruksi dan

kawat baja, peralatan konstruksi, dan
bahan baku untuk produksi percobaan.
"Bahan baku dan barang modal
yang diimpor itu di gunakan untuk
kebutuhan investasi dan konstruksi
atau bisa juga untuk produksi.”
Pengamat dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latief
Adam mengatakan bahwa Pemerintah
harus
mendorong
pembangunan
industri hulu serta industri barang
modal (mesin dan peralatan) untuk
menekan defisit perdagangan nasional.
Dengan ini, pelaku industri nasional
diharapkan
bisa
memaksimalkan
sumber daya alam (SDA) lokal sebagai
bahan baku, sehingga tidak bergantung
lagi pada impor.
"Pengembangan industri hulu
seperti industri logam dasar dan
petrokimia dasar harus diperkuat agar
sektor hilir tidak bergantung pada
impor. Defisit perdagangan kembali
terjadi akibat ketergantungan pada
impor bahan baku dan barang modal
untuk industri hilir yang masih tinggi,
Industri hulu petrokimia dan logam
dasar sangat padat modal dan padat
teknologi serta butuh pasokan energi.
Dalam hal ini, ketersediaan energi harus
dijamin karena sangat dibutuhkan
industri di hulu," ujarnya. Pemerintah
harus
mendorong
pembangunan
industri hulu serta industri barang
modal (mesin dan peralatan) untuk
menekan defisit perdagangan nasional.
Dengan ini, pelaku industri nasional
diharapkan bisa memaksimalkan SDA
lokal sebagai bahan baku, sehingga
tidak bergantung lagi pada impor.
Dalam
kesempatan
terpisah,
Menteri Keuangan (Menkeu) Agus
Martowardojo memastikan pemerintah
akan memberikan insentif bagi industri
yang bernaung dalam proses pembuatan
bahan baku dan bahan penolong.
Hal ini dilakukan untuk mendorong
pertumbuhan industri berorientasi
ekspor pada tahun depan.
"Kita lebih baik memberikan insentif
untuk industri yang menciptakan bahan
baku dan bahan penolong. Karena,
selama ini Indonesia baru (mencapai)
pertumbuhan ekonomi sudah terjadi
overheating (kepanasan), yang ditandai
dengan impor yang ternyata terus

meningkat," katanya di Jakarta Agustus
lalu.
Menurut Menkeu, insentif tersebut
diharapkan dapat mendorong industri
manufaktur yang berbasis bahan baku
atau barang modal. Karena, selama ini
bahan baku maupun bahan penolong
serta barang modal yang dibutuhkan
industri pengolahan di dalam negeri
sebagian besar masih impor. "Indonesia
mau mengejar pertumbuhan ekonomi
dan mengejar ekspor, tetapi masih
banyak bahan baku dan bahan
penolongnya yang impor. Itu artinya
industri dalam negeri harus dibangun
atau industri bahan baku dan industri
bahan penolong dapat meningkat.
Nanti kita arahkan ke sana," ujarnya.
Di lain pihak, pemerintah juga
akan mempertimbangkan pemberian
insentif untuk mendorong penerimaan
negara bukan pajak (PNBP), terutama
insentif kepada industri yang berbasis
sumber daya alam, seperti minyak dan
gas (migas). "Misalnya penerimaan
sumber daya alam, mesti kita berikan
insentif supaya baik. Atau, misalnya
kita berikan insentif untuk mengurangi
subsidi kita. Ini dikarenakan kita
mungkin harus mempunyai lebih
banyak minyak dan gas di domestik.
Kita mesti kasih insentif di situ,"
ujarnya.
Sebelumnya,
Kementerian
Perindustrian
akan
memacu
pertumbuhan industri hulu, khususnya
industri logam dasar (baja) dan industri
kimia dasar (petrokimia). Menteri
Perindustrian MS Hidayat mengatakan,
industri baja dan petrokimia akan
menghasilkan bahan baku untuk
industri hilir di berbagai sektor. Selain
itu juga akan mendorong tumbuhnya
industri mesin dan peralatan (barang
modal) yang juga dibutuhkan untuk
industri hilir.
Untuk memacu pertumbuhan
industri hulu, pemerintah memberikan
insentif pajak dan pembebasan bea
masuk barang modal. Hal ini dilakukan
agar sektor industri hulu, baik logam
dasar seperti baja, aluminium, nikel, dan
tembaga, maupun industri kimia dasar,
seperti industri petrokimia, mengalami
pertumbuhan pesat. mi
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Kebijakan

Standar Wajib

Konverter Kit

Guna mendukung program pemerintah di dalam mengurangi ketergantungan terhadap bahan
bakar fosil, dan juga memfasilitasi kebijakan produksi kendaraan hemat energi dan ramah
lingkungan (low cost and green car) yang akan dimulai secara bertahap dalam beberapa tahun ke
depan, Menteri Perindustrian Mohamad Sulaeman Hidayat mengeluarkan Permenperin No.
70/M-IND/PER/7/2012 mengenai pemberlakuan persyaratan teknis rangkaian komponen
konverter kit untuk kendaraan bermotor secara wajib. Peraturan yang bertujuan menjamin
mutu dan kehandalan konverter kit dengan bahan bakar compressed natural gas (CNG) dan
bahan bakar Liquefied Gas for Vehicle (LGV) bertujuan melindungi kesehatan, keselamatan,
dan keamanan konsumen serta lingkungan hidup, berlaku sejak 27 Juli 2012.
16

Media Industri • No. 03 - 2012

Kebijakan

R

angkaian
komponen
konverter
kit
adalah
rangkaian
komponen
khusus
untuk
mengkonversi/mengubah pemakaian
bahan bakar bensin ke bahan
bakar gas yang dimasukkan atau
diinjeksikan ke dalam ruang bahan
bakar pada silinder mesin kendaraan
bermotor, dan selanjutnya disebut
konverter kit. Bahan bakar yang
digunakan konverter kit dan tabung
untuk kendaraan bermotor terdiri atas
2 jenis, yaitu konverter kit dan tabung
untuk kendaraan bermotor berbahan
bakar CNG serta konverter kit dan
tabung untuk kendaraan bermotor
dengan bahan bakar LGV.
Spesifikasi tabung konversi gas
sebagaimana dimaksud, merupakan
tabung bertekanan gas 200 bar dan
digunakan pada kendaraan bermotor
sebagai tempat bahan bakar CNG.
Sedangkan tabung LGV dilengkapi
dengan katup banyak sebagaimana
dimaksud,
merupakan
tabung
bertekanan kerja 20 bar dan digunakan
pada kendaraan bermotor sebagai
tempat bahan bakar LGV. Karena itu
dengan dalih keselamatan pengguna
kendaraan bermotor, konverter kit,
dan atau tabung dengan bahan bakar
CNG dan konverter kit dan tabung
dengan bahan bakar LGV berasal
dari produksi dalam negeri ataupun
impor, wajib memenuhi persyaratan
teknis dengan sertifikat produk yaitu
Economic Commission for Europe
R110 dan atau ISO 15500 series, ISO
11439; ISO 14469; SNI ISO 15500
– 5 – 2009, SNI 7407-2009; SNI
7408-2009 bagi konverter kit sebagai
bahan bakar CNG atau Economic
Commission for Europe R 67 bagi
konverter kit bagi bahan bakar LGV.
Dalam hal sertifikasi konverter kit
dan tabung sebagaimana dimaksud,
baik yang berasal dari produksi dalam
negeri maupun impor, wajib memiliki
sertifikat SNI atau UN-ECE atau
sertifikat ISO sebagaimana dimaksud,
dan dikeluarkan oleh lembaga
sertifikasi produk terakreditasi oleh
KAN. Sementara dalam hal pengujian
bagi produk yang telah diproduksi
atau beredar sebelum diberlakukannya

peraturan ini, maka konverter kit dan
atau tabung berbahan bakar CNG
atau LGV baik produksi dalam
negeri ataupun impor yang telah
diproduksi, dan atau diimpor sebelum
diberlakukannya peraturan ini, dan
belum terpasang pada kendaran
bermotor, wajib dilakukan pengujian
sesuai dengan ECE R 110 atau ISO
15500-1 sd 20; ISO 11439; ISO
11469; SNI ISO 15500 – 5 – 2009;
SNI 7408 – 2009 untuk konverter kit
dan atau tabung dengan bahan bakar
CNG atau ECE R 67 untuk konverter
kit, dan atau tabung dengan bahan
bakar LGV, baik oleh produsen bagi
produk dalam negeri atau importir
bagi produk impor.
Pengujian tersebut bersifat
wajib dan pemenuhan ujinya dibuktikan
dengan keluarnya sertifikat produk
yang dikeluarkan lembaga sertifikasi
dimaksud. Ditetapkan juga pengujian
yang wajib dilaksanakan oleh para
importir atau produsen komputer kit
dan atau tabung selambat-lambatnya
enam bulan setelah peraturan menteri
ini ditandatangani. Perihal sanksi
sejak berlakunya peraturan ini, apabila
tidak memenuhi persyaratan mutu
sebagaimana dipersyaratkan, maka
untuk produk impor dilarang masuk
dan diedarkan di daerah pabean
Indonesia. Sedang untuk produk
dalam negeri dilarang diedarkan
di wilayah Indonesia. Enam bulan

sejak peraturan menteri ini berlaku,
konverter kit untuk bahan bakar CNG
atau LGV yang telah beredar di pasar
sebelum berlakunya peraturan ini, baik
produksi dalam negeri ataupun impor
yang tidak memenuhi ketentuan
seperti dijelaskan sebelumnya, maka
para produsen atau importirnya
harus menarik produk tersebut
dari peredaran, dan peredarannya
dilarang di Indonesia. Pembinaan
dan pengawasan penerapan peraturan
ini dilakukan oleh direktorat teknis,
yang
pelaksanaannya
dilakukan
berkoordinasi dengan instansi terkait
sesuai
kewenangan
berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Dalam tahap awal pemerintah
mempersiapkan
keberadaan
20
ribu s.d 30 ribu unit konverter
kit. Mereka mengadakan studi
banding penggunaan perangkat ini,
yang sebelumnya sudah sejak lama
diterapkan di Italia dan Korea Selatan.
Secara teknis untuk pengisian bahan
bakar gasnya, PT (Pesero) Pertamina
akan diminta menyiapkan stasiun
pengisian bahan bakar gas (SPBG),
mulai dari wilayah Jabodetabek
dan juga secara bertahap ke seluruh
wilayah Jawa. Khusus di DKI Jakarta
saja harus dibangun beberapa lokasi
baru, tetapi di sejumlah SPBU akan
ditambah unit dispenser khusus BBG,
dengan target masa pembangunan dua
tahun dari sekarang. mi
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Kebijakan

Produk Pakaian Bayi
Harus Penuhi Ketentuan
Zat Warna
Terhitung sejak tanggal 6 Februari 2013 pemerintah
melalui Kementerian Perindustrian memberlakukan
secara wajib persyaratan zat warna azo dan kadar
formaldehida pada beberapa jenis kain yang biasa
digunakan untuk pembuatan produk pakaian bayi sesuai
Standar Nasional Indonesia (SNI) 7617.20.10.

18
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K

etentuan
pemberlakuan
SNI 7617.20.10 terhadap
kain untuk pakaian bayi
secara
wajib
tersebut
tertuang dalam Pearturan Menteri
Perindustrian (Permenperin) Republik
Indonesia
Nomor
72/M-IND/
PER/7/2012 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI)
Persyaratan Zat Warna Azo dan Kadar
Formaldehida pada Kain untuk Pakaian
Bayi Secara Wajib.
Dalam
Permenperin
yang
ditetapkan tanggal 30 Juli 2012 dan
diundangkan tanggal 6 Agustus
2012 serta berlaku enam bulan sejak
ditanggal diundangkan itu disebutkan
bahwa ketentuan pemberlakuan secara
wajib persyaratan zat warna azo dan
kadar formaldehida pada kain untuk
pakaian bayi hanya berlaku untuk jenisjenis produk yang tercakup ke dalam 15
Nomor Harmonized System (HS)/Pos
Tarif.
Jenis produk dan Nomor HS
dimaksud adalah Garmen dan aksesoris
pakaian untuk bayi, rajutan atau kaitan
dari kapas (HS 6111.20.00.00); dari
serat sintetik (HS 6111.30.00.00);
dari bahan tekstil lainnya (HS
6111.90.00.00); garmen dan aksesoris
pakaian bayi dari kapas: T-shirt, kemeja,
piyama, popok (diaper) dan barang
semacam itu (HS 6209.20.30.00);
setelan, celana dan barang semacam
itu (HS 6209.20.90.10); lain-lain (HS
6209.20.90.90); garmen dan aksesoris
pakaian bayi dari serat sintetik, setelan,
celana dan barang semacam itu (HS
6209.30.10.00);
T-shirt,
kemeja,
piyama, popok (diaper) dan barang
semacam itu (HS 6209.30.30.00);
aksesoris pakaian (6209.30.40.00); lainlain (HS 6209.30.90.00); dari bahan
tekstil lainnya (HS 6209.90.00.00);

Kebijakan

handuk dan tampon saniter, popok
dan pembebat, popok untuk bayi
dan barang semacam itu dari bahan
apapun, rajutan atau kaitan dengan
gumpalan kapas penyerap dari bahan
tekstil (HS 9619.00.91.10); lain-lain
(HS 9619.00.91.90); dengan gumpalan
kapas penyerap dari bahan tekstil
(HS 9619.00.99.10); lain-lain (HS
9619.00.99.90).
Pakaian bayi dimaksud merupakan
pakaian yang langsung bersentuhan
dengan kulit, terbuat dari kain tenun
dan kain rajut dari berbagai jenis serat
dan campuran serat yang digunakan
untuk bayi sampai usia 36 bulan.
Perusahaan
industri
yang
memproduksi pakaian bayi di atas
wajib memiliki Sertifikat Produk
Penggunaan Tanda SNI (SPPTSNI) Persyaratan Zat Warna Azo dan
Kadar Formaldehida pada kain untuk
pakaian bayi; dan membubuhkan tanda
SNI pada setiap produk dan kemasan
pakain bayi di tempat yang mudah
dibaca dengan cara penandaan yang
menghasilkan tanda SNI yang tidak
mudah hilang.
SPPT-SNI
diterbitkan
oleh
Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro)
yang telah terakreditasi oleh Komite
Akreditasi Nasional (KAN) dan
ditunjuk oleh Menteri Perindustrian
setelah
mendapat
pertimbangan
teknis dari Direktur Jenderal Basis
Industri Manufaktur, Kementerian
Perindustrian.
Penerbitan SPPT-SNI dilaksanakan
sesuai dengan Pedoman Standardisasi
Nasional (PSN) 302:2006 : Penilaian
Kesesuaian – Fundamental Sertifikasi
Produk sistem 1b melalui pengujian
kesesuaian mutu produk sesuai SNI
pada contoh produksi dalam negeri
yang diambil dari lot/batch produksi;
atau produk impor, contoh diambil
dari lot produk di setiap pengapalan
(shipment).
Untuk produksi dalam negeri, lot
produksi dimaksud adalah total hasil
produksi selama enam bulan, sedangkan
untuk produk impor merupakan total
jumlah produk yang diimpor pada
setiap pengapalan.
Pengujian
dilakukan
oleh
Laboratorium Penguji yang telah

terakreditasi oleh KAN sesuai ruang
lingkup SNI Persyaratan zat warna
azo dan kadar formaldehida pada
kain untuk pakaian bayi. Jika LSPro
dan/atau Laboratorium Penguji yang
terakreditasi KAN sesuai ruang lingkup
SNI terkait belum tersedia atau belum
mencukupi kebutuhan, maka Menteri
Perindustrian dapat menunjuk LSPro
dan/atau
Laboratorium
Penguji
yang kompetensinya telah dievaluasi
oleh Badan Pengkajian Kebijakan
Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI)
Kementerian Perindustrian. LSPro
dan/atau Laboratorium Penguji yang
ditunjuk BPKIMI paling lama dua
tahun sejak penunjukkan harus telah
diakreditasi KAN.
Dalam menerbitkan SPPT SNI
Persyaratan Zat Warna Azo dan Kadar
Formaldehida pada kain untuk pakaian
bayi, LSPro wajib mencantumkan
paling sedikit informasi mengenai
nama dan alamat perusahaan; alamat
pabrik/usaha; nama penanggung jawab;
nama dan alamat importir/perwakilan;
nomor dan judul SNI; tipe/jenis
produk; dan merek.
Pakaian bayi yang diperdagangkan

di dalam negeri, baik yang berasal dari
hasil produksi dalam negeri maupun
impor wajib memenuhi ketentuan SNI
persyaratan zat warna azo dan kadar
formaldehida pada kain untuk pakaian
bayi tersebut.
Pakaian bayi yang berasal dari
hasil produksi dalam negeri yang tidak
memenuhi ketentuan tersebut dilarang
beredar. Pakaian bayi yang telah beredar
di pasar dan tidak memenuhi ketentuan
dimaksud wajib ditarik dari peredaran
oleh produsen yang bersangkutan.
Pakaian bayi impor yang tidak
memenuhi ketentuan dilarang masuk
Daerah Pabean Indonesia. Pakaian bayi
impor yang tidak memenuhi ketentuan
dan telah berada di dalam Kawasan
Pabean Indonesia wajib di re-ekspor
atau dimusnahkan oleh pelaku usaha.
mi
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Kebijakan

Aturan Baru Soal

Minuman Beralkohol
Produk minuman beralkohol
merupakan produk yang tidak
bisa beredar secara bebas di
wilayah Indonesia. Pasalnya,
produk ini bisa menimbulkan
dampak terhadap kehidupan
masyarakat di dalam negeri
(moral Hazard).

N

amun pemerintah juga
tidak
bisa
melarang
secara total peredaran
komoditas
tersebut
mengingat ada pihak lain yang
membutuhkannya, seperti wisatawan
asing yang berkunjung ke negeri ini
yang jumlahnya
terus mengalami
peningkatan.
Agar
peredaran
minuman
beralkohol
tidak
menimbulkan
dampak lebih luas terhadap kehidupan
masyarakat dan konsumsi minuman
beralkohol sesuai dengan sasaran
konsumen yang dituju, Menteri
Perindustrian
telah
menerbitkan
kebijakan baru untuk meningkatan
pengendalian dan pengawasan terhadap
industri minuman beralkohol di dalam
negeri. Kebijakan baru itu dikemas
dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor
71/M-IND/PER/7/2012
tentang Pengendalian dan Pengawasan
Industri Minuman Beralkohol.
Melalui aturan baru itu, setiap
pendirian perusahaan
industri
minuman beralkohol wajib memiliki
izin usaha industri atau IUI. “IUI
diberikan sesuai dengan ketentuan
bidang usaha yang tertutup dan bidang
usaha yang terbuka dengan persyaratan
di bidang penanaman modal,” sebut
Menteri Perindustrian MS Hidayat
dalam peraturan itu.

20
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Perusahaan industri minuman
beralkohol yang telah mendapatkan
IUI
nantinya dapat melakukan
sejumlah perubahan seperti pindah
lokasi, kepemilikan, golongan minuman
beralkohol
dan
penggabungan
perusahaan.
Perubahan golongan hanya dapat

dilakukan terhadap golongan yang
berkadar etanol lebih tinggi menjadi
golongan yang berkadar etanol
lebih rendah dan secara keseluruhan
tidak menambah kapasitas produksi
sebagaimana yang tercantum dalam
IUI.
Peraturan Menteri Perindustrian

Kebijakan

itu menyebutkan bahwa IUI dan
perubahannya
diterbitkan
oleh
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal (BKPM) setelah mendapat
rekomendasi dari Dirjen terkait di
Kementerian Perindustrian.
Dalam aturan baru tersebut,
minuman beralkohol diklasifikasikan
dalam tiga golongan. Pertama, golongan
A dengan kadar etanol 1% hingga 5%.
Kedua, golongan B dengan kadar etanol
diatas 5% hingga 20%. Sedangkan yang
ketiga, golongan C dengan kadar etanol
antara 20% sampai 55%.
IUI
yang
dimiliki
harus
direalisasikan dalam kegiatan produksi.
Jika tidak,
perusahaan industri
minuman beralkohol baik golongan
A, B atau C yang selama dua tahun
berturut-turut
tidak
melakukan
kegiatan produksinya, maka IUI nya
akan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku lagi. Pencabutan IUI dilakukan
oleh Badan Koordinasi Penanaman
Modal berdasarkan
rekomendasi
dari Dirjen terkait di Kementerian
Perindustrian.
SK Menperin yang ditandatangani
tanggal 27 Juli 2012
dan mulai
diberlakukan sejak tanggal 30 Juli
2012 itu juga mewajibkan perusahaan
industri minuman beralkohol untuk
menerapkan Cara Produksi Pangan
Olahan
yang
Baik
(CPPOB)
sesuai dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 75 tahun 2010
tentang
Pedoman Cara Produksi
Pangan Olahan yang Baik atau
perubahannya.
Produksi minuman beralkohol,
juga harus memenuhi Standar Nasional
Indonesia (SNI) minuman beralkohol
yang telah diberlakukan secara wajib
dan memenuhi
ketentuan teknis
mengenai golongan, proses produksi,
mesin dan peralatan produksi,
pengendalian mutu dan laboratorium.
Selain itu, perusahaan industri
minuman beralkohol juga diwajibkan
menerapkan proses fermentasi untuk
minuman beralkohol golongan A dan
B serta proses permentasi dan destilasi
untuk minuman beralkohol golongan
C.
Melalui peraturan baru ini, Menteri
Perindustrian MS Hidayat melarang

perusahaan
industri
minuman
beralkohol
melakukan
produksi
dengan cara pencampuran dengan
alkohol teknis dan atau bahan kimia
berbahaya.
Perusahaan
juga
dilarang
memproduksi alkohol dengan kadar
etanol di atas 55%, menyimpan
atau menggunakan alkohol teknis
sebagai bahan baku dalam pembuatan
minuman beralkohol, memproduksi
dengan isi kemasan kurang dari 180 ml
dan atau melakukan pengemasan ulang
(repacking).
Produksi Tradisional
Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 71 tahun 2012 ini juga mengatur
tentang produksi minuman beralkohol
secara tradisional. Disebutkan bahwa
usaha pembuatan minuman beralkohol
secara tradisional hanya diperbolehkan
melakukan produksi tidak lebih dari 25
liter/hari dan peredarannya hanya di
tingkat kabupaten atau kota setempat.
Aturan itu menetapkan minuman
beralkohol
tradisional
hanya
diperuntukkan
bagi
kepentingan
budaya adat istiadat dan upaya ritual.
Selain itu, kegiatan produksinya harus
dilakukan berdasarkan ketentuan teknis
bahan baku, proses pembuatan dan

peralatan pada minuman beralkohol
tradisional yang ditetapkan dalam
Peraturan
Menteri
Perindustrian
Nomor 71 tahun 2012 tersebut.
Usaha
pembuatan
minuman
beralkohol tradisional diwajibkan pula
melaporkan kegiatan usahanya kepada
dinas kabupaten/kota untuk dilakukan
pendataan. Hasil pendataan ini akan
menjadi bahan bagi pemerintah untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan
usaha pembuatan minuman beralkohol
di dalam negeri.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
menegaskan, dengan diberlakukannya
Keputusan Menteri Perindustrian
Nomo 71 tahun 2012 ini, maka
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan Nomor 359/MPP/
Kep/10/1997 tentang Pengawasan
dan Pengendalian, Produksi Impor,
Pengedaran dan Penjualan Minuman
Beralkohol
sepanjang
terkait
dengan pengaturan pengawasan dan
pengendalian produksi dicabut dan
dinyatakan tak berlaku lagi. mi
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Kebijakan

SNI Wajib Keramik Tableware
Berlaku Mulai 2013

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan memberlakukan
secara wajib ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) atas
produk keramik tableware terhitung mulai tanggal 1 Januari
2013. Penerapan SNI secara wajib itu dimaksudkan untuk
mengoptimalkan penerapan SNI Keramik Tableware guna
meningkatkan mutu hasil industri, melindungi konsumen dan
sekaligus untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan
adil.

K

etentuan tersebut tertuang
di
dalam
Peraturan
Menteri
Perindustrian
(Permenperin)
No.
82/M-IND/KEP/8/2012
tentang
Pemberlakuan Standar Nasional
22
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Indonesia (SNI) Keramik Tableware
Secara Wajib yang ditandatangani
Menteri Perindustrian Mohamad S.
Hidayat tanggal 16 Agustus 2012.
Dengan kebijakan itu, terhitung
mulai 1 Januari 2013 setiap produk

keramik tableware produksi dalam
negeri maupun impor (dengan tanggal
bill of lading sejak 1 Januari 2013) yang
diperdagangkan di wilayah Indonesia
wajib memenuhi persyaratan SNI
dimaksud.
Produk keramik tableware hasil
produksi dalam negeri yang diproduksi
sejak Permenperin ini berlaku dan
tidak memenuhi ketentuan dimaksud
dilarang beredar di wilayah Indonesia.
Apabila produk tersebut sudah terlanjur
beredar di pasar, maka harus ditarik
dari peredaran dan dimusnahkan oleh
produsen yang bersangkutan.
Produk keramik tableware asal
impor yang masuk ke wilayah pabean

Kebijakan

Indonesia terhitung sejak tanggal
bill of lading 1 Januari 2013 dan
tidak memenuhi ketentuan SNI
dimaksud, maka wajib direekspor atau
dimusnahkan oleh pelaku usaha.
SNI keramik tableware yang
akan ditetapkan berlaku secara wajib
berdasarkan Permenperin tersebut
adalah SNI 7275:2008 berjudul Keramik
Berglasir-Tableware-Alat Makan dan
Minum dengan pengecualian sifat
tampak kekerasan glasir dan ketahanan
pukul pada keramik tableware yang
memiliki nomor Harmonized System
(HS) ex. 6911.10.00.00 dan ex.
6912.00.00.00.
Keramik
tableware
dimaksud
adalah tableware yang digunakan untuk
alat makan dan minum dari keramik
yang terdiri dari semi vitreous china/
semi porselin, stoneware, bone china dan
porselin yang berglasir dapat berbentuk
datar dan/atau berongga.
Melalui pemberlakuan SNI secara
wajib tersebut Kemenperin mewajibkan
perusahaan yang memproduksi keramik
tableware untuk menerapkan SNI
dimaksud dengan memiliki Sertifikat
Produk Penggunaan Tanda SNI
(SPPT-SNI) atas sebagian parameter
(SPPT-SNI SP) Keramik Tableware
atau atas seluruh parameter (SPPTSNI) berdasarkan permohonan yang
diajukan produsen kepada Lembaga
Sertifikasi Produk (LSPro).
Produsen keramik tableware juga
diwajibkan untuk mencantumkan
SPPT-SNI SP (tanda SNI atas
sebagian parameter SNI) ataupun

SPPT-SNI (tanda SNI atas semua
parameter SNI) pada setiap produk
keramik tableware yang diproduksinya
di tempat yang mudah dibaca dan
dengan penandaan yang tidak mudah
hilang. Selanjutnya pada kemasan
keramik tableware, produsen juga
diwajibkan untuk mencantumkan
tanggal, bulan dan tahun produksi di
tempat yang mudah dibaca dengan cara
yang tidak mudah hilang. Pencantuman
bulan dan tahun produksi merupakan
salah satu objek pengawasan kesesuaian
kualitas produk atas pelaksanaan SNI
keramik tableware secara wajib.
Ketentuan tersebut dikecualikan
pada keramik tableware impor apabila
digunakan sebagai contoh uji dalam
rangka
penerbitan
SPPT-SNI,
sebagai contoh uji untuk penelitian
dan pengembangan (Research and

Development) industri, dan atau sebagai
barang contoh dalam pameran. Semua
itu produk yang dikecualikan itu harus
mendapatkan Surat Pertimbangan
Teknis dari Direktorat Jenderal Basis
Industri Manufaktur Kemenperin
yang sekurang-kurangnya memuat
informasi
mengenai
identitas
perusahaan
(lembaga
pemohon),
kegunaan, kapasitas produksi dan
rencana produksi (bagi produsen),
jumlah produk yang akan diimpor, dan
spesifikasi produk.
SPPT-SNI keramik tableware
diterbitkan oleh LSPro dengan ruang
lingkup keramik tableware yang telah
diakreditasi oleh Komite Standarisasi
Nasional (KAN) dan telah ditunjuk
oleh Menperin.
Pembinaan
dan
pengawasan
terhadap pelaksanaan penerapan SNI
keramik tableware dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Basis Industri
Manufaktur Kemenperin. Pengawasan
dilakukan di lokasi produksi dan di luar
lokasi produksi sekurang-kurangnya
satu kali dalam setahun Petugas
Pengawas Standar Produk (PPSP)
dengan bekerjasama atau berkoordinasi
dengan instansi terkait.
Badan
Pengkajian
Kebijakan,
Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI)
Kemenperin bertugas melakukan
pembinaan terhadap Lembaga Penilai
Kesesuaian dalam rangka penerapan
SNI keramik tableware secara wajib. mi
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Kebijakan

Kemenperin Segera Berlakukan
SNI Wajib Kloset Duduk

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan segera memberlakukan ketentuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Kloset Duduk secara wajib terhitung mulai sejak tanggal 1 Januari 2013. Kebijakan
itu dimaksudkan dalam rangka mengoptimalkan penerapan SNI Kloset Duduk guna meningkatkan
mutu hasil industri, melindungi konsumen dan sekaligus juga untuk menciptakan persaingan usaha
yang sehat dan adil.
24
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Kebijakan

K

ebijakan tersebut tertuang
di
dalam
Peraturan
Menteri
Perindustrian
(Permenperin)
No.
83/M-IND/KEP/8/2012
tentang
Pemberlakuan
Standar
Nasional
Indonesia (SNI) Kloset Duduk Secara
Wajib yang ditandatangani Menteri
Perindustrian Mohamad S. Hidayat
tanggal 16 Agustus 2012.
Dengan kebijakan tersebut, maka
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013
setiap produk kloset duduk produksi
dalam negeri maupun impor (dengan
tanggal bill of lading sejak 1 Januari
2013) yang diperdagangkan di wilayah
Indonesia wajib memenuhi persyaratan
SNI dimaksud.
Produk kloset duduk hasil produksi
dalam negeri yang diproduksi sejak
Permenperin ini berlaku dan tidak
memenuhi
ketentuan
dimaksud
dilarang beredar di wilayah Indonesia.
Apabila produk tersebut sudah terlanjur
beredar di pasar, maka harus ditarik
dari peredaran dan dimusnahkan oleh
produsen yang bersangkutan.
Produk kloset duduk asal impor yang
masuk ke wilayah pabean Indonesia
terhitung sejak tanggal bill of lading
1 Januari 2013 dan tidak memenuhi
ketentuan SNI dimaksud, maka wajib
direekspor atau dimusnahkan oleh
pelaku usaha.
SNI Kloset Duduk yang akan
ditetapkan berlaku secara wajib
berdasarkan Permenperin tersebut
adalah SNI 03-0797-2006 dengan
nomor Harmonized System (HS) ex.
6910.10.00.00. Kloset duduk dimaksud
adalah alat yang dipergunakan untuk
membuang hajat besar dengan cara
duduk dengan sistem jatuh sekat
atau pusaran air baik monoblok atau
duoblok yang dipasang duduk tegak
atau duduk gantung.
Dengan pemberlakuan SNI secara
wajib tersebut Kemenperin mewajibkan
perusahaan
yang
memproduksi
kloset duduk untuk menerapkan SNI
dimaksud dengan memiliki Sertifikat
Produk Penggunaan Tanda SNI
(SPPT-SNI) kloset duduk sesuai
ketentuan yang berlaku. Produsen
kloset duduk juga diwajibkan untuk
membubuhkan SPPT-SNI pada setiap

kemasan kloset duduk di tempat yang
mudah dibaca dan dengan penandaan
yang tidak mudah hilang.
Selanjutnya pada tiap kemasan
kloset duduk, produsen juga diwajibkan
untuk mencantumkan tanggal, bulan
dan tahun produksi di tempat yang
mudah dibaca dengan cara yang tidak
mudah hilang. Pencantuman bulan dan
tahun produksi merupakan salah satu
objek pengawasan kesesuaian kualitas
produk atas pelaksanaan SNI kloset
duduk secara wajib.
Ketentuan tersebut dikecualikan
pada kloset duduk impor yang
digunakan sebagai contoh uji dalam
rangka
penerbitan
SPPT-SNI,
sebagai contoh uji untuk penelitian
dan pengembangan (Research and
Development) industri, dan atau sebagai
barang contoh dalam pameran. Semua
produk yang dikecualikan itu harus
mendapatkan Surat Pertimbangan
Teknis dari Direktorat Jenderal
Basis Industri Manufaktur (BIM)
Kemenperin yang sekurang-kurangnya
memuat informasi mengenai identitas
perusahaan
(lembaga
pemohon),
kegunaan, kapasitas produksi dan
rencana produksi (bagi produsen),
jumlah produk yang akan diimpor (bagi

barang impor), dan spesifikasi produk.
SPPT-SNI
kloset
duduk
diterbitkan oleh LSPro dengan ruang
lingkup kloset duduk yang telah
diakreditasi oleh Komite Standarisasi
Nasional (KAN) dan telah ditunjuk
oleh Menperin. LSPro melakukan
pengujian kesesuaian mutu produk
kloset duduk sesuai ketentuan dalam
SNI kloset duduk. LSPro juga
melakukan audit penerapan sistem
manajemen mutu SNI ISO 9001-2008
atau revisinya, atau sistem manajemen
mutu lain yang diakui.
Pembinaan
dan
pengawasan
terhadap pelaksanaan penerapan SNI
kloset duduk dilakukan oleh Ditjen
BIM
Kemenperin.
Pengawasan
dilakukan di lokasi produksi dan di luar
lokasi produksi sekurang-kurangnya
satu kali dalam setahun Petugas
Pengawas Standar Produk (PPSP)
dengan bekerjasama atau berkoordinasi
dengan instansi terkait.
Badan
Pengkajian
Kebijakan,
Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI)
Kemenperin bertugas melakukan
pembinaan terhadap Lembaga Penilai
Kesesuaian dalam rangka penerapan
SNI kloset duduk secara wajib. mi
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Kebijakan

Hilirisasi Karet
Terus Digalakan Kemenperin
Penghiliran sektor karet dan barang karet untuk nilai tambah terus digalakan Kementerian
Perindustrian. Prospek pengembangan karet cukup baik untuk pertumbuhan industri
otomotif di dalam negeri maupun dunia terus meningkat. Karet alam digunakan sebagai
bahan baku industri; sekitar 70% produksi karet alam di dunia digunakan sebagai bahan
baku ban.

S

ementara areal karet Indonesia
terluas di dunia mencapai
3,4 juta hectare (ha) yang
kemudian
disusul
oleh
Thailand 2,8 juta ha dan Malaysia
1,2 juta ha. Namun dari sisi produksi
Indonesia di posisi kedua sebesar 2,8
juta ton setelah Thailand 3,0 juta ton.
Sekitar 85 % dari luas perkebunan
karet Indonesia adalah perkebunan
rakyat yang produktivitasnya masih
rendah. Peluang
untuk menjadi
produsen utama di dunia dimungkinkan
karena Indonesia mempunyai potensi
sumberdaya yang sangat memadai
untuk meningkatkan produksi, dan
untuk meningkatkan daya saing produk
karet nasional.
Dirjen Basis Industri Manufaktur
26
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(BIM) Kementerian Perindustrian
Panggah Susanto menuturkan selama
ini mayoritas industri karet hanya
terfokus pada produk-produk di sektor
otomotif.
Meskipun selama ini, produk karet
alam sudah banyak dimanfaatkan di
dalam negeri, komponen hilir produk
karet masih perlu ditingkatkan. “Karet
hilir perlu diperluas lagi jangan hanya
fokus untuk otomotif, tidak hanya ban,”
ujar Panggah.
Panggah menegaskan upaya itu
harus dilakukan sebagai upaya untuk
mengantisipasi turunnya harga karet
internasional.
Penggunaan karet untuk industri
ban di Indonesia sudah cukup bersaing.
Setidaknya 40% bahan baku ban berasal

dari karet alam, 50% karet sintetis,
sedangkan sisanya masih diimpor dari
sejumlah negara.
“Kini dari seluruh bahan baku
karet alam yang digunakan di
Indonesia, setidaknya 80% berasal dari
petani,”jelasnya.
Panggah mengungkapkan Indonesia
diproyeksikan mampu memperkuat
struktur industri ban, jika telah mampu
memproduksi butadiene sebagai bahan
baku ban. Pengembangan produk
chemical rubber juga perlu dipikirkan.
Sebagian besar, lanjut Panggah,
karet alam dari petani lebih banyak
diekspor ke sejumlah negara dalam
bentuk karet kering (crumb rubber). Hal
itu dinilai tidak menjadi masalah karena
produksi karet dinilai masih besar

Kebijakan

Industri karet Indonesia dari hulu ke
hilir mempunyai prospek yang sangat
cerah mengingat Indonesia memiliki
perkebunan karet terluas di dunia (3,4
juta ha) dimana 85 persen merupakan
perkebunan karet rakyat yang sangat
banyak menyerap tenaga kerja.
Tenaga kerja yang terserap di
sektor on-farm lebih 39,5 juta orang.
Sementara di sektor off-farm 63 ribu
orang yang bekerja di industri karet
potensial seperti ban, benang dan tali
karet, pipa dan selang, conveyor belt,
kondom, sarung tangan, penutup lantai
dan mat, penghapus, gasket, ring dan
segel, dock fender.
Sesuai Perpres No. 28/2008
tentang Kebijakan Industri Nasional,
industri karet merupakan satu industri
prioritas yang dikembangkan melalui
dua pendekatan yaitu pendekatan
klaster dan kompetensi inti daerah
yang bersinergi, dengan tujuan untuk
meningkatkan daya saing sehingga
pengembangan
industri
karet
diharapkan
mampu
memberikan
kontribusi yang lebih besar lagi
terhadap kesejahteraan masyarakat dan
perekonomian nasional.
Struktur industri barang karet di
Indonesia cukup lengkap bersamaan
dengan rencana dikembangkannya
industri bahan baku karet sintetik
(butadiene) oleh
PT. Chandra Asri.
Produksi Karet
Produksi karet dalam negeri saat
ini (2010) sekitar 2,6 juta ton dengan
tingkat produktivitas 0,9 ton/ha, masih
rendah jika dibandingkan dengan
Thailand 1,9 ton/ha, India 1,7 ton/ha,
Vietnam 1,5 ton/ha, Malaysia 1,3 ton/
ha dan Srilanka 1,1 ton/ha.
Produksi karet dunia saat ini
sekitar 9,5 juta ton. Konsumsi terbesar
berturut-turut adalah China 22%,
USA 13%, Jepang 9%, India 9%,
Malaysia 4%, Korsel 4%, Thailand 4%,
Brazil 3%, Jerman 3%, Indonesia 2%,
lainnya diluar ini 27%.
Sementara itu tingkat konsumsi
karet dalam negeri tergolong masih
rendah yaitu sekitar 15% (400 ribu ton)
dari total produksi dimana yang diserap
industri ban 55%, sarung tangan,

benang karet, kondom 17%, alas kaki
11%, vulkanisir ban 8% dan barang
karet lainnya 9%.
Kendala
Kendala saat ini, menurut Panggah,
ada pada industri karet hilir, dimana
belum
memadainya
ketersediaan
infrastruktur industri seperti jaminan
pasokan energi (gas, listrik) dan belum
adanya kawasan industri barang karet
yang terpadu dan spesifik di wilayah
penghasil karet utama (Sumatera).
Belum terwujudnya sinkronisasi
kebijakan pengembangan industri
barang karet yang fokus dan terpadu
sebagai pijakan bersama pemerintah
pusat dan daerah. Di samping itu juga
belum juga berkembangnya industri
kompon karet di sebagian besar
Sumatera dan Kalimantan serta sentra
karet karena masih terkonsentarsi
di Pulau
Jawa. Juga belum
berkembangnya diversifikasi investasi
industri barang karet hilir terutama di
luar Pulau Jawa seperti industri ban,
vulkanisir ban yang permintaannya
terus meningkat. Hal itu penting dalam
rangka memperkokoh struktur industri.
Penguasaan R&D masih lemah,
teknologi dan keterampilan SDM
industri karet.
Belum optimalnya kebijakan insentif
fasilitasi investasi dan pengembangan
usaha untuk industri karet dan barang
karet, seperti pemberian insentif
pengurangan Pajak Penghasilan Badan
(PPh Badan), pembebasan pajak dalam
rangka penanaman modal baru (tax
holiday).
Kebijakan pengelolaan lingkungan
yang semakin ketat menciptakan
hambatan pengembangan industri
karet hilir skala kecil-menengah, seperti
pengenaan sanksi bagi pelanggaran
penanganan limbah.
Bea Keluar (BK)
Kebijakan Bea Keluar (BK)
merupakan
disinsentif
terhadap
peningkatan ekspor karet sebagai
produk primer, tetapi kebijakan ini
terbukti cukup efektif mendorong
pengembangan industri karet hilir. Hal
ini bisa dilihat berdasarkan pengalaman

pada kebijakan yang pernah berlaku
untuk industri kayu gelondongan.
Kebijakan BK, menurut Panggah,
bisa mendorong para pelaku usaha on
farm dan industri karet hulu untuk
menjalin kerja sama dengan pelaku
usaha industri karet hilir.
Untuk membangun industri karet
hilir yang memproduksi jenis barang
karet apapun dipersyaratkan adanya
3 industri yang saling terkait, yaitu
industri karet alam, industri karet
sintetik dan industri kimia karet.
Bahkan investasi atau pembangunan
industri karet hilir tahun ini sudah
ada. PT. Hankook Indonesia dengan
rencana kapasitas 2 juta ban roda 4 bus/
truk dan investasi US$ 363 juta. J.K
Tyres di Jateng yang akan mengambil
alih PT. Mega Rubber dengan rencana
investasi US$ 250 juta. Kemudian
konsorsium PTP III Cikampek
berencana membuka industri ban Roda
2.
Untuk perluasan industri karet
hilir ada PT. United Kingland, PT.
Suryaraya Rubberindo, PT. Gadjah
Tunggal (IRC), PT. Bridgestone Tyre,
PT. Elang Perdana.
Industri karet hilir yang memiliki
prospek cerah untuk dikembangkan di
Indonesia antara lain industri ban R2,
vulkanisir ban, karet keperluan teknik/
industri, karet untuk konstruksi dan
karet komponen otomotif.
Pemerintah
sudah melakukan
regulasi terhadap industri karet
hilir, termasuk seoptimal mungkin
menciptakan iklim usaha industri yang
kondusif, seperti usulan tax holiday
dalam Perpres 62/2008 untuk industri
ban.
Bahkan, Roadmap sudah disusun
untuk Pengembangan Industri Karet
dan Master Plan Percepatan dan
Perluasan Pengembangan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) untuk mendorong
investasi industri karet hilir terutama di
luar Jawa. mi
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Insert

Balai SDM dan IKM Jateng
“BERPOTENSI JADI SURGA INDUSTRI GARMEN NASIONAL

JATENG KONSISTEN SIAPKAN TENAGA KERJA HANDAL”
Dengan semakin tingginya
permintaan tenaga kerja
berkualitas di wilayah
Jawa Tengah, Balai
Besar Pengembangan
dan Produk IKM Dinas
Perindustrian dan
Perdagangan (Disperindag)
Jawa Tengah (Jateng)
dituntut menyediakan
tenaga kerja berkualitas.

S

eperti dituturkan oleh Kepala
Dinas
Perindustrian
dan
Perdagangan (Kadisperindag)
Jateng
Ihwan
Sudrajat,
yang didampingi Kepala Balai
Pengembangan
Produk
IKM
Disperindag Provinsi Jateng, Sumidi
selain mengadakan pelatihan yang
dilakukan melalui instalasi inkubator
bisnis dan teknologi informasi,
salah satu tujuan akhir yang ingin
dicapai adalah menghasilkan tenaga
kreatif yang bernilai tambah melalui
pelatihan
pengembangan
desain.
Untuk itu pembentukan karakter
kreatif, dihasilkan melalui diadakannya
workshop, seminar, dan kerjasama
dengan komunitas kreatif.
Provinsi Jawa Tengah ( Jateng)
sudah siap dijadikan sebagai ‘surga’
bagi industri garmen nasional. Pasalnya
tambah Ihwan, sektor garmen menjadi
kontributor tertinggi bagi pencapaian
ekspor nonmigas Jateng, bahkan
nilainya lebih tinggi dari ekspor tekstil
dan produk tekstil (TPT). Ada sejumlah
faktor yang menjadikan Jateng ‘cukup
seksi’ bagi masuknya industri garmen, di
28
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antaranya karena kultur tenaga kerja di
wilayah Jateng berbeda dengan provinsi
lainnya, sehingga para pekerja tersebut
tidak suka melakukan “demonstrasi”
untuk menuntut hak-hak mereka. Hal
ini didukung oleh karakter orang Jawa
cenderung bersikap “nrimo”.
“Upah Minimum Provinsi (UMP)
Jateng masih cukup kompetitif
yakni Rp 990 ribu, per bulan, lebih
rendah dibandingkan dengan wilayah
Tangerang, Banten sekitar Rp 1,3 juta
s.d Rp 1,6 juta per bulan. Dengan
demikian biaya sosial yang ditanggung
perusahaan garmen di wilayah Jateng,
tidak sebesar yang harus dikeluarkan
perusahaan sejenis di wilayah Tangerang
dan Bekasi ( Jabar) misalnya. Selain
itu Pemprov Jateng juga mendukung
terciptanya iklim usaha yang kondusif,
sehingga perusahaan menjadi lebih
efisien dalam sistem produksinya,”
paparnya.
Berdasarkan data yang dioleh
oleh bidang perdagangan luar negeri
Disperindagprov Jateng selama empat
tahun terakhir, laju pertumbuhan
rata-rata nilai ekspor garmen Jateng

mencapai 35,18% per tahun, atau
lebih besar dari laju pertumbuhan
total ekspor nonmigas Jateng yang
hanya 21,33% per tahun. Realisasi nilai
ekspor Jateng tahun 2008 mencapai
US$ 359.272.903; tahun 2009 menjadi
US$ 582.856.180; 2010 menjadi US$
745.096.241, dan tahun 2011 menjadi
US$ 904.119.732.
Tahun 2011 nilai ekspor TPT
provinsi Jateng mencapai US$
1.770.821.254, di mana pangsa ekspor
garmen mencapai 51,06% atau senilai
US$ 904.119.732, atau pangsanya
mencapai 21,23% dari total ekspor
nonmigas Jateng yang mencapai US$
4.259.587.721. Tahun 2008 total nilai
ekspor TPT Jateng mencapai US$
772.277.954 di mana pangsa ekspor
garmen mencapai 46,52% atau senilai
US$ 359.272.903 atau pangsanya
mencapai 15,71% dari total ekspor
nonmigas Jateng tahun 2008 yang
mencapai US$ 2.287.316.458.
Sementara apabila dilihat dari
realisasi volume ekspor garmen secara
berturut-turut selama empat tahun
yaitu tahun 2008 mencapai 28.657.644

Insert

kgm; tahun 2009 menjadi 45.350.778
kgm. Tahun 2010 ekspornya meningkat
lagi menjadi 56.934.103 kgm; dan
tahun 2011 sedikit turun menjadi
52.538.950 kgm. Selama empat tahun
terakhir, laju pertumbuhan rata-rata
volume ekspor garmen Jateng mencapai
22,7% per tahun, lebih besar dari laju
pertumbuhan ekspor TPT Jateng
yang mencapai 17,60% per tahun.
Kemungkinan menurut Ihwan, karena
laju pertumbuhan ekspor Jateng tidak
hanya didukung oleh besaran volume
ekspor komoditi garmen melainkan
ada juga komoditi unggulan lain
seperti furniture, komponen otomotif,
elektronik, dan sebagainya.
Bulan Januari tahun 2012 realisasi
ekspor garmen mencapai US$
78.673.296 atau meningkat 2,34%
menjadi US$ 80.511.496 bulan
Februari 2012. Itu sebabnya peranan
komoditas garmen sebagai bagian
dari TPT diharapkan ikut menunjang
target ekspor nonmigas Jateng antara
8 s.d 8,5%, mengingat prospek
pertumbuhan TPT akan semakin
membaik, terutama terkait dengan
pembatasan masuknya TPT dari RRT
ke pasar AS dan negara Eropa, serta
beberapa pasar nontradisional seperti
negara-negara Amerika Latin dan
Turki. Diakui kendati masih terjadi
krisis, tetapi ekspor garmen Indonesia
tetap dapat masuk ke negara-negara
tersebut, kendati ekspor tersebut masuk
ke negara-negara lainnya di luar negara
AS dan Eropa dengan merek mereka.
Untuk mengantisipasi tingginya
permintaan garmen dalam memenuhi
kebutuhan
ekspornya,
pemprov
mengantisipasi dengan memberikan
pelatihan
berupa
peningkatan
keterampilan bagi SDM putus sekolah,
dan juga bagi mereka yang berminat
menjadi wirausaha bidang garmen dan
usaha bordir. Melalui pendirian Balai
Pengembangan SDM dan Produk
IKM Disperindag Jateng, berusaha
merespons kebutuhan pasar yang
menghendaki lahirnya tenaga kerja
yang siap bekerja di perusahaan garmen
di wilayah Jateng.
“Kebutuhan tenaga kerja bidang
garmen sangat tinggi untuk saat
ini, karena dari satu perusahaan saja

dibutuhkan belasan ribu bahkan
puluhan ribu tenaga kerja terampil siap
pakai yang langsung ditempatkan di
pabrik. Apalagi pada saat perusahaan
mulai mengadakan perluasan atau
penambahan investasi, maka selain
sudah harus masuk kawasan industri,
dengan padatnya kawasan industri
saat ini, maka kami sudah memikirkan
untuk menambah investasi kawasan
industri, ke wilayah timur, seperti ke
daerah Demak, Rembang, dan Blora.
Tetapi karena terkendala dengan lokasi
kawasan industri yang sebaiknya dekat
dengan pelabuhan, dan juga dikaitkan
dengan pembangunan sejumlah jalan
tol yang sedang digarap, dan kendala
pantai yang akan diurug untuk
lokasi kawasan industri, maka faktor
kedalaman air tanah nantinya juga
menjadi pertimbangan dalam mencari
lokasi pengembangan kawasan industri
Jateng,” Ihwan menutup pembicaraan.
Tingginya Permintaan Tenaga Kerja
Bidang Garmen
Secara terpisah, Kepala Balai
Pengembangan SDM dan Produk
IKM Tambak Aji, Disperindag Prov.
Jateng, Sumidi menambahkan, melalui
kerjasama
dengan
Kementerian
Perindustrian dan instansi terkait
lainnya, lembaganya tidak hanya
melatih tenaga kerja di wilayah Jateng

saja, melainkan ada juga pelatihan
intensif selama 20 hari dalam kemasan
program pondok pesantren bagi
103 tenaga kerja, guna menciptakan
lahirnya wirausaha baru. Menurut
Sumidi, ada tiga wilayah dari Jawa
Timur ( Jatim) yang diseleksi dalam
program ini, dan mereka yang berminat
menjadi wirausaha baru tersebut, yakni
dari Bondowoso, Banyuwangi, dan
Situbondo, paparnya.
Berdasarkan
identifikasi
dan
permintaan langsung dari perusahaan
garmen di Jateng, kebutuhan SDM
terampil siap kerja sampai tahun
2012 mencapai 20 ribu orang, dengan
beberapa mitra antara lain seperti PT
Pan Brothers Tbk., Sragen; PT Pilar
Sejati Sejahtera Tbk., Boyolali; PT
Garmindo Busana Utama, Semarang;
PT Vision Land; PT Star Vision;
dan PT Jaya Asri Garmindo. Bahkan
perusahaan seperti PT Pan Brothers
masih membutuhkan tambahan 10 ribu
tenaga kerja terampil lagi.
Selain pelatihan, balai yang juga
menghasilkan produk pakaian jadi
seragam sekolah disalurkan kepada
beberapa sekolah dasar (SD) di
wilayah Jateng antara lain SD yang
berada di sejumlah kabupaten Batang,
Wonosobo, Demak, Klaten, Blora, dan
Pekalongan. mi
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Balai Besar Pulp & Kertas (BBPK)

Pemicu Munculnya Produk
Pulp dan Kertas Bermutu

Produk pulp dan kertas saat ini menjadi salah satu
sumber pendapatan ekspor andalan Indonesia
Berdasarkan data Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia
(APKI), hingga akhir 20120 Indonesia berada di
peringkat sembilan penghasil produk pulp dengan
produksi sebanyak 6 juta ton/tahun. Sementara
untuk produk kertas, Indonesia berada di posisi ke
delapan sebagai negara produsen kertas terbesar
dengan volume produksi mencapai 9,1 juta ton/
tahun.

P

roduksi yang besar itu sebagian
dialihkan untuk pasar ekspor.
Pada tahun 2011 total ekspor
pulp dan kertas Indonesia mencapai
US$ 5,8 miliar yang terdiri atas ekspor
pulp senilai US$ 4,2 miliar dan ekspor
pulp senilai US$ 1,6 miliar.
Nilai ekspor pulp dan kertas
itu diperkirakan akan mengalami
peningkatan di tahun 2012 ini walaupun
adanya upaya boikot penggunaan
produk kayu Indonesia serta sejumlah
kebijakan negara tujuan ekspor yang
menghambat masuknya produk pulp
dan kertas Indonesia ke negara-negara
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tersebut.
Pemerintah optimis nilai ekspor
produk pulp dan kertas di tahun 2012
ini akan mengalami kenaikan sekitar
5% hingga 8% dari perolehan nilai
ekspor produk tersebut pada tahun lalu.
Optimisme tersebut dipicu oleh masih
tingginya daya saing produk pulp dan
kertas Indonesia di pasar internasional.
Tingginya daya saing produk pulp
dan kertas Indonesia itu tidak bisa
dilepaskan dari keberadaan lembaga
yang bernama Balai Besar Pulp dan
Kertas (BBPK). Pasalnya, dari berbagai
kegiatan yang dilakukan lembaga inilah

muncul produk-produk pulp dan kertas
berkualitas tinggi Indonesia.
Menurut salah satu Staf Sarana Riset
dan Standardisasi BBPK, telah banyak
kegiatan penelitian dan pengembangan
yang dilakukan BPPK yang berguna
bagi peningkatan produksi pulp dan
kertas nasional.
“Misalnya saja, pabrik kertaspabrik kertas di dalam negeri, sebelum
meluncurkan produknya ke pasaran,
harus ke kami terlebih dulu untuk
menjalani pemeriksaan pemenuhan
standar nasional Indonesia,” ujarnya.
Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK)
merupakan
lembaga
pemerintah
dibawah Badan Pengkajian Kebijakan
Iklim dan Mutu Industri (BPKIMI)
Kementerian Perindustrian dan berdiri
pada tanggal 14 Nopember 1968.
Pada saat didirikan, lembaga yang
berlokasi di Jl. Raya Dayeuhkolot No.
132 Bandung itu, bernama Lembaga
Penelitian Selulosa (LPS) dengan
status proyek. Proyek ini adalah hasil
integrasi Proyek Balai Rayon dan
Selulosa dengan Proyek Pilot Rayon
yang merupakan hibah dari Republik
Federasi Jerman.
Pada tahun 1979 LPS berubah
menjadi BBS (Balai Besar Selulosa),

Insert

dan kemudian menjadi BBPK sejak 29
Nopember 2002.
Seiring dengan perubahan nama,
visi dan misi lembaga tersebut juga
berubah. “Visi BBPK adalah menjadi
lembaga litbang inovatif dan pusat
pelayanan jasa teknis profesional di
bidang pulp, kertas, derivat selulosa dan
lingkungan,”.
Sementara
misinya
adalah
melaksanakan litbang yang inovatif
di bidang pulp, kertas, derivat selulosa
dan lingkungan serta memberikan
pelayanan jasa teknis yang profesional
di bidang pulp, kertas, derivat selulosa
dan lingkungan.
Penetapan visi dan misi itu,
ungkapnya sejalan dengan tujuan
lembaga tersebut untuk melaksanakan
kegiatan litbang dan pelayanan di
bidang pulp, kertas dan kegiatan yang
terkait, sebagai penjabaran program
Kementerian Perindustrian.
Adapun
jasa
layanan
yang
diberikan
BBPK
adalah
Jasa
layanan standardisasi, penelitian dan
pengembangan, pelatihan, kalibrasi,
pengujian, konsultasi, rancang bangun

dan perekayasaan, klinik kekayaan
intelektual serta sertifikasi.
Untuk merealisasikan kegiatan
pelayanannya itu, BPPK dilengkapi
dengan sejumlah fasilitas pendukung.
“Kami
memiliki
laboratorium
penelitian yang terdiri atas laboratorium
pulp, kertas, derivat selulosa dan
lingkungan,”.
Selain laboratorium penelitian, ada
juga laboratorium uji. Laboratorium
ini sudah mendapat akreditasi dari
KAN. Peralatan yang ada dalam
laboratorium ini antara lain parker print
surf, micrometer, abrassion tester, medium
fluter, compression tester, taber stiffness
tester, formation tester, MIT folding
tester, aging chamber, pH meter, GC,
GC-MS, HPLC, AAS (Shimadzu
dan Perkin-Elmer), spectrophotometer,
TCLP, BOD, COD dan peralatan uji
emisi udara.
BPPK juga dilengkapi dengan
laboratorium kalibrasi. “Laboratorium
kalibrasi juga telah diakreditasi oleh
Komite Akreditasi Nasional (KAN),”.
Fasilitas standar acuan yang dimiliki
di laboratorium ini antara lain batu

timbang kelas F1, standar massa instron
dan sobek, Dillon force gauge, glass &
digital thermometer, thermocouple, dial
caliper, feeler gauge, mistar standar,
spring steel, alumunium foil bersertifikat,
standar brightness (plat dan BaSO4),
standard gloss, load cell, dead weight
tester, test gauge, psychrometer.
Selain laboratorium- laboratorium
di atas, BPPK dilengkapi pula dengan
Pilot Plant untuk Pembuatan Pulp
dan Rayon. Pilot plant yang dimiliki
Balai Besar Pulp dan Kertas sekarang
ini adalah pilot plant untuk pembuatan
pulp kayu berkapasitas 500 Kg/batch.
Dengan
perlengkapan
yang
memadai itu, BBPK telah menjadi
pendukung bagi industri pulp dan kertas
di dalam negeri untuk menghasilkan
produk-produk yang bermutu tinggi
dan memenuhi standar nasional dan
internasional. mi
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Pasca CEPA

Investasi KORSEL Ditargetkan

US$ 50 miliar
Perjanjian kerja sama ekonomi atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) antara
Indonesia dengan Korea Selatan (Korsel) saat ini memang masih terus diolah. Namun Menperin
MS Hidayat mengharapkan investasi asal Negeri Ginseng tersebut terus meningkat secara bertahap
di Tanah Air.Dalam kerjasama itu, Menperin menargetkan investasi asal Korsel bisa tembus US$ 50
miliar untuk kurun lima tahun setelah CEPA ditandatangani dalam 1-2 tahun kedepan.

T

arget tersebut diungkapkan
oleh Menperin MS Hidayat
dalam
pertemuannya
dengan Korean Business
Community yang dihadiri pula oleh
Duta Besar Korsel untuk Indonesia
Kim Youngsun dan Ketua Korea
Chamber of Commerce in Indonesia
Song Changkeun. di Jakarta (14/9).

32

Media Industri • No. 03 - 2012

Menperin
optimistis,
target
tersebut sangat berpotensi terealisasi.
Hal itu tidak terlepas adanya lembaga
keuangan asal Korsel yang ikut dalam
pertemuan menjanjikan dukungan
pendanaan bagi investor Korsel yang
menanamkan duitnya di Tanah Air.
Salah satu investasi tambahan yang
ditargetkan masuk dari Korsel adalah

sektor elektronik. Menurut Menperin,
pabrikan
elektronik
Samsung
Electronics Co Ltd sudah menyatakan
ketertarikannya untuk membangun
pabrik telepon seluler (ponsel) di Tanah
Air. Pemerintah berharap, adanya
pabrik ponsel Samsung di sini, akan
menekan angka impor ponsel yang
mencapai 60 juta unit per tahun.

Ekonomi&Bisnis

Direktur Jenderal Kerja Sama
Industri Internasional Kemenperin,
Agus Tjahajana menambahkan, Korsel
adalah salah satu negara yang agresif
menanamkan investasinya di Indonesia.
Dengan begitu ia yakin CEPA dengan
Korsel bisa menghasilkan keuntungan
bagi Indonesia. “Pembicaraan CEPA
di tahap pertama sudah dilakukan pada
Juli lalu, nanti Oktober giliran kita yang
datang ke sana,” kata Agus.
Kim Young Sun, Duta Besar Korea
Selatan untuk Indonesia, mengatakan,
meski saat ini perekonomian dunia
sedang mengendur, Korsel tetap
menjadikan penambahan investasi
di Indonesia sebagai salah satu
agenda rutin. “Ekonomi global
sedang tidak begitu bagus tapi kita
terus memanfaatkan peluang untuk
meningkatkan
perdagangan
dan
investasi,” ujar dia.
Di tahun ini, target investasi asal
Korsel bisa melonjak mencapai US$ 12
miliar. Salah satu investasi besar yang
ditargetkan masuk tahun ini adalah
untuk pabrik petrokimia dari Honam
Petrochemical sebesar US$ 6 miliar.
Selain di sektor petrokimia, beberapa
sektor yang berpotensi menarik
investasi dari Korea Selatan adalah
infrastruktur dan smelter. Termasuk

investasi tambahan dari pabrik baja asal
Korsel, Posco.
Hal lain yang tidak kalah menarik
salah satu perusahaan asal Korea Selatan
yang bergerak di sektor otomotif akan
meningkatkan investasinya di dalam
negeri dengan membangun pabrik.
“Pada forum Asia Pacific Economic
Cooperation (APEC) di Rusia,
Presiden dari Korea Selatan sudah
bertemu dengan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono dan menyepakati
kerja sama untuk memproduksi
mobil ramah lingkungan dan hybrid.
Dalam waktu dekat, pemerintah akan
melakukan pembicaraan dengan pihak
swasta dan Badan Usaha Milik Negara,”
ujar Menperin.
Kerja sama antara Indonesia dengan
Korea Selatan dalam memproduksi
mobil ramah lingkungan dan hybrid,
menurut Hidayat, akan dibicarakan
pada APEC di Bali.“Kelanjutan kerja
sama produsen Korea Selatan dengan
pihak Indonesia untuk membuat mobil
ramah lingkungan dan hybrid dibahas
di APEC 2013. Selama ini, pangsa
pasar mobil asal Korea Selatan hanya
2%,” paparnya.
Prinsipal asal Korea Selatan di
Indonesia, lanjut Hidayat, diharapkan
ikut berpartisipasi dalam program

tersebut.
“Kami
mengimbau
PT Hyundai Mobil Indonesia
meningkatkan investasinya di Indonesia.
Hal tersebut merupakan salah satu cara
meningkatkan penjualan produknya,”
tuturnya.
Ditambahkan
bahwa
kesepakatan pemerintah Indonesia dan
Korea Selatan memproduksi mobil
ramah lingkungan dan hybrid, harus di
dukung oleh prinsipal otomotif.
Dalam hubungan perdagangan
kedua negara, pemerintah akan
mendorong
agar
posisi
neraca
perdagangan Indonesia bisa terus
membaik terhadap Korsel. Saat ini,
volume perdagangan Indonesia masih
kalah. Pada 2007, nilai perdagangan
kedua negara masih sebesar US$ 10,8
miliar (Rp 98,76 triliun) bertambah
tiga kali lipat menjadi US$ 30 miliar
(274,35 triliun) tahun 2011.
Duta
Besar
Kim
juga
menyampaikan, kedua negara akan
menaikkan kerja sama, sehingga
bertemu untuk membahas sejumlah
isu yang menjadi hambatan. Korsel dan
Indonesia akan memanfaatkan kerja
sama saat ini untuk meningkatkan
perdagangan dan investasi demi
membantu pertumbuhan ekonomi
kedua negara. mi
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Kerjasama Indonesia-Korea Selatan

Di Bidang Teknis Peningkatan
Kualitas Tekstil

Indonesia dan Korea Selatan telah menjalin hubungan lebih dari 40 tahun dan dari
tahun ke tahun hubungan ini terus mengalami perkembangan dan peningkatan dengan
diadakannya kerjasama-kerjasama di berbagai bidang, bahkan hubungan investasi dan
perdagangan terus menunjukkan tren peningkatan.

S

ementara itu,di bidang industri,
pada Kamis, 2 Agustus 2012,
Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin) melalui Badan
Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu
Industri (BPKIMI) bersama Korea
34
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Internasional Cooperation Agency
(Koica) melakukan kerja sama teknik
untuk meningkatkan standar kualitas
produk tekstil serta menjamin kualitas
pengujian terhadap produk tekstil
nasional melalui penandatanganan

Record of Discussion (RoD) tentang
Technical Cooperation in International
Textile Quality Standard and Textille
Quality Assurance oleh Kepala
BPKIMI Kemenperin Arryanto Sagala
dengan Resident Representative Koica
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Jakarta Sungho Choi di Jakarta.
Dalam kerjasama senilai USD1,6
juta tersebut, pihak Korea Selatan
melalui KOICA memberikan bantuan
berupa peralatan uji laboratorium,
bantuan asistensi tenaga ahli, dan
bantuan pelatihan yang senilai USD1,5
juta. Sedangkan sisanya berasal dari
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) 2013 Pemerintah Indonesia.
Melalui
BPKIMI,
Kemenperin
mengalokasikan dana US$ 0,1 juta
atau sekitar Rp 950 juta untuk untuk
merenovasi ruang pengujian, kegiatan
operasional tenaga ahli, dan sosialisasi
kepada industri tekstil.
Sebagaimana
diungkapkan
oleh
Resident
Representative
Korea International Cooperation
Agency, Sungho Choi pada acara
penandatanganan kerja sama tersebut,
pihaknya akan memberikan bantuan
36 jenis peralatan uji berjumlah 45 unit
kepada Balai Besar Tekstil, Bandung
serta akan mengirimkan bantuan

asistensi sebanyak dua orang tenaga
ahli dan kesempatan pelatihan bagi
tenaga manajemen dan teknisi di Korea
Selatan.
Kerja sama teknis yang akan
berlangsung hingga akhir 2014
merupakan realisasi proposal oleh
Balai Besar Tekstil untuk bantuan
pembiayaan dari luar negeri dan
Pemerintah Korea Selatan melalui
Koica menyatakan minatnya untuk
membiayai proyek tersebut dengan
skema hibah pada 2011. Proyek itu
bertujuan mengembangkan sumber
daya manusia Balai Besar Tekstil dalam
meningkatkan kualitas pelayanan dan
meningkatkan kinerja balai melalui
penyediaan peralatan.
Melalui kerja sama tersebut,
pihaknya
berkomitmen
untuk
meningkatkan
standar
kualitas
pengujian produk tekstil di Balai
Tekstil sehingga mampu memenuhi
standar kualitas pengujian yang diakui
internasional.

Arryanto Sagala, Kepala BPKIMI,
Kemenperin mengemukakan Korea
Selatan memiliki industri tekstil lebih
baik dari Indonesia karena sudah
mampu memproduksi tekstil kelas
high end, seperti decorative textile dan
otomotive textile. Korsel merupakan
salah satu produsen tekstil yang
berkualitas di dunia. Tahun 2011,
negara tersebut berada pada posisi
ke12 dengan nilai ekspor tekstil
mencapai US$ 15,7 miliar. Sedangkan
Indonesia pada posisi ke16 dengan
nilai ekspor tekstil US$ 13,3 miliar.
Dengan kerjasama ini, tenaga ahli dan
teknologi diharapkan dapat ditransfer
ke Indonesia. Dengan kerja sama ini,
Balai Besar Tekstil diharapkan menjadi
laboratorium uji bertaraf internasional,
dan nantinya dapat bekerja sama
dengan lembaga pengujian lain di luar
negeri. mi

Media Industri • No. 03 - 2012

35

Ekonomi&Bisnis

DENSO AKAN BANGUN PABRIK
KE TIGA DI INDONESIA
Denso Corporation, produsen komponen otomotif asal Jepang, melalui anak usahanya PT Denso
Indonesia akan membangun pabrik komponen otomotif di Bekasi yang diperkirakan senilai US$ 200
juta atau sekitar Rp 1,9 triliun. Pabrik baru itu diharapkan dapat menyerap 5.000 tenaga kerja.

D

enso
merupakan
perusahaan
terbesar
Jepang yang membuat
spare part dan komponen
kendaraan bermotor. Melalui pabrik
barunya yang akan dibangun di Bekasi,
perusahaan ini akan memproduksi
berbagai macam spare part yang menjadi
36
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penentu komponen mobil untuk semua
merek. Pabrik tersebut pun dirancang
memproduksi komponen yang belum
dibuat di Thailand.
Denso, saat ini telah memiliki dua
pabrik di Indonesia. Pabrik pertama
perseroan berada di Sunter, Jakarta
Utara dan pabrik kedua berlokasi di

Bekasi, Jawa Barat. Denso Indonesia
telah berdiri sejak 1975 dan memasok
14 jenis komponen otomotif ke industri
dalam (70%) dan luar negeri (30%),
antara lain radiator, sensor oksigen,
penyejuk udara (AC), filter bahan
bakar, dan busi.
Pabrik ketiga akan menjadi salah
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satu basis produksi utama Denso di
luar Jepang. Di Asia Tenggara, Denso
memiliki pabrik di Thailand tetapi
hanya memproduksi beberapa jenis
komponen. Selain memasok kebutuhan
domestik, produksi Denso Indonesia
akan diekspor ke berbagai negara, baik
untuk kebutuhan pabrik perakitan
mobil (original equipment manufacturer)
maupun pasar ritel (purnajual),
terutama komponen yang saat ini tidak
diproduksi di Thailand.
Sebagaimana diungkapkan oleh
Wakil Presiden Direktur Denso
Corporation Koji Kobayashi seusai
bertemu dengan Menteri Perindustrian
M. S. Hidayat akhir Agustus lalu
bahwa Denso Jepang memutuskan
untuk menjadikan Indonesia sebagai
basis produksi komponen otomotif,
komponen produksi Denso akan
membantu pemerintah meningkatkan
penggunaan komponen lokal pada
mobil produksi dalam negeri.

menjawabnya adalah mereka investasi
di sini. Ini yang direspons,” kata
Hidayat. Berdasarkan data BI, impor
komponen otomotif selama semester I
tahun ini naik 26,43% menjadi US$1,9
miliar dari US$1,4 miliar pada periode
yang sama tahun lalu. Karena itulah,
pemerintah pun meminta investor
masuk ke sektor komponen dan
memacu lokalisasi produksi otomotif di
dalam negeri.
Adapun, data Badan Pusat Statistik
menyebutkan nilai impor kendaraan
dan bagiannya pada semester I tahun
ini naik 45,29% dari US$3,4 miliar
pada 6 bulan pertama tahun lalu
menjadi US$4,93 miliar. Dengan kata
lain, impor komponen berkontribusi
38,77% dari total impor otomotif pada
paruh pertama tahun ini.

Sedangkan
ekspor
kendaraan
bermotor dan bagiannya pada semester
I-2012 sebesar US$ 2,34 miliar
(Rp 22,26 triliun). Angka tersebut
meningkat dibandingkan periode sama
tahun lalu tercatat US$ 1,59 miliar (Rp
15,12 triliun).
Dirjen
Industri
Unggulan
Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)
Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin)
Budi
Darmadi
mengatakan, Indonesia belum bisa
memproduksi beberapa jenis komponen
otomotif, antara lain transisi, mesin,
bahkan lempeng baja untuk badan
kendaraan, yang masih harus diimpor.
Lebih lanjut dikatakan bahwa
Indonesia tidak mengalami masalah
yang berarti karena berada di
kawasan yang sudah menjalin kerja
sama perdagangan bebas (free trade
agreement/FTA),
yakni
AFTA.
Pasalnya, sesama negara Asean
bisa saling mendukung industri
otomotifnya dengan saling bertukar
produk komponen otomotif dengan
bea masuk 0%.
Budi
menjelaskan,
industri
komponen otomotif harus mencapai
kapasitas produksi 100 ribu unit per
tahun agar efisien dan menguntungkan.
Karena itu, para pemain industri
kendaraan bermotor multinasional
juga telah lama saling mendukung dan
memasok komponen, yang disebut
dengan global production. mi

Impor Komponen
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan bahwa pembangunan
pabrik baru itu diharapkan mengurangi
nilai impor komponen otomotif yang
terus melonjak. Kebutuhan impor
komponen otomotif akan disubstitusi
dengan investasi Denso tersebut.
“Ada permintaan dari pemerintah
yang merujuk laporan Bank Indonesia
bahwa volume impor komponen mobil
kita masih tinggi. Satu-satunya cara
Media Industri • No. 03 - 2012
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Kerjasama RI-AS

Di Bidang Infrastruktur
Sektor Industri

Pembangunan ekonomi Indonesia telah banyak mengalami berbagai
kemajuan. Masyarakat internasional memberikan apresiasi positif dari
perbaikan yang dicapai Indonesia ini. Terlihat berbagai ucapan selamat
atas kemajuan pembangunan ekonomi Indonesia dan keinginan untuk
meningkatkan investasi dari para pengusaha terkemuka negara maju
termasuk dari Amerika Serikat.

P

emerintah Indonesia dan
Amerika Serikat melakukan
Kemitraan
Komprehensif
dengan
menandatangani
Nota Kesepahaman -Memorandum of
Understanding/MoU untuk mendukung
kerjasama bilateral secara lebih luas dalam
proyek pembangunan infrastruktur.
38
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Penandatanganan MoU berlangsung
di Kementerian Perindustrian dilakukan
Asisten Menteri Luar Negeri Amerika
Bidang Ekonomi dan Bisnis, Jose
Fernandez dan Direktur Jenderal
Kerjasama Industri Internasional Agus
Tjahajana, disaksikan langsung Duta
Besar Amerika
Scott Marciel dan

Menteri Perindustrian MS. Hidayat pada
8 Agustus 2011.
MoU ini dipercaya akan membuka
peluang yang lebih besar bagi kalangan
bisnis Amerika dan Indonesia untuk
bekerjasama
dengan
Pemerintah
Indonesia dalam proyek pembangunan
infrastruktur di sektor-sektor yang
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menjadi prioritas seperti zona industri,
energi dan listrik, transportasi, air
bersih, dan pengembangan industri
ramah lingkungan di koridor utama di
bawah Rencana Induk Indonesia seperti
Sumatra, Kalimantan Timur, dan Jawa
Timur.
Menurut Menteri Perindustrian MS
Hidayat, kesepakatan tersebut merupakan
bagian dari program percepatan ekonomi
pemerintah melalui MP3EI. “Karena
Perindustrian memegang 13 dari 22
program MP3EI dari pemerintah,”
katanya. Untuk itu, kerja sama ini
diharapkan dapat meningkatkan kesiapan
infrastruktur industri di Indonesia.
Sebagai tahap awal dari kerja sama
tersebut, perusahaan kimia Amerika
Serikat, Celanes, sudah menyepakati kerja
sama dengan Pertamina. Celanes akan
membuat pabrik pengolahan batu bara di
Indonesia dengan nilai US$ 2 miliar.
Di
bidang
infrastruktur,
pembangunannya akan difokuskan di
luar Pulau Jawa, Perusahaan alat berat
Amerika, Caterpillar, sudah bersiap
melakukan ekspansi usahanya di
Indonesia dengan nilai kira-kira Rp 1
triliun. “Kerja sama ini bisa meningkatkan
infrastruktur di kawasan industri,” ujarnya.
Sejumlah kerja sama ini ditargetkan
bisa mendorong nilai investasi hingga
US$ 5 miliar sampai dua tahun ke depan.
Dengan pertumbuhan ekonomi Amerika
sebesar 2%, diharapkan kesepakatan
tersebut mampu meningkatkan nilai
ekspor Indonesia ke negara tersebut.
Sementara Duta Besar Amerika
Serikat untuk Indonesia, Scott Marciel,
mengatakan, Amerika saat ini merupakan
negara yang menjadi salah satu investor
terbesar di Indonesia. Ia yakin kerja sama
ini mampu meningkatkan ketersediaan
infrastruktur dan lapangan kerja di
Indonesia.
“Dan
semakin
(perekonomian
Indonesia) tumbuh, Indonesia juga
akan membutuhkan investasi dari orang
Indonesia sendiri maupun investor asing,”
katanya. Scott juga mengatakan banyak
perusahaan Amerika yang tertarik untuk
menanamkan investasinya di Indonesia.
Selain itu, dengan adanya kesepakatan ini,
dia juga mengundang investor Indonesia

untuk melakukan investasinya di Amerika.
“Untuk melanjutkan keberhasilan dan
kesuksesan Indonesia, jadi MoU ini akan
mendorong kesempatan bisnis yang lebih
banyak,” ujar Scott.
Wakil Menteri Luar Negeri Amerika
Serikat bidang Ekonomi dan Bisnis Jose
Fernandez menyambut baik kerja sama
tersebut. Menurut Fernandez, Indonesia
memiliki pertumbuhan ekonomi yang
sangat baik serta mampu menciptakan
lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.
“Dan kami siap menjadi mitra dalam
pertumbuhan
dan
pembangunan
tersebut.”
Adapun Direktur Jenderal Kerja
Sama Industri Internasional Kementerian

dengan Indonesia turut memperkuat
pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik.
Kerjasama
bidang
industri
penerbangan komersil, yang ditandai
dengan pembelian pesawat Boeing oleh
maskapai Lion Air senilai US$21 miliar,
seperti yang disepakati di Bali pada
November 2011, merupakan pembelian
terbesar bagi sejarah Boeing. Kerjasama di
bidang energi juga terus ditingkatkan dan
ini bersifat dua arah.
AS dan Indonesia juga telah
menandatangani rencana penerapan
program
“Millennium
Challenge
Corporation Compact”. Selama lima
tahun, AS akan berinvestasi sebesar
US$600 juta untuk proyek pembangunan

Perindustrian
Agus
Tjahajana
mengungkapkan, perusahaan-perusahaan
Amerika Serikat yang ada di Indonesia
sudah menyatakan komitmennya untuk
melakukan ekspansi. Nota kesepahaman
ini diharapkan mampu menambah
minat perusahaan-perusahaan Amerika
lainnya untuk berinvestasi di Indonesia.
“Karena memang pertumbuhan ekonomi
Indonesia sedang bagus.”
Hubungan ekonomi AS dan
Indonesia mengalami kenaikan lebih
dari dua kali lipat dalam kurun 12 tahun
terakhir. Selain kemitraan di bidang
energi, hubungan ekonomi ini baru-baru
ini juga diperkuat dengan kerjasama di
bidang industri penerbangan dan sektorsektor lain. Hubungan ekonomi AS

energi bersih, perawatan kesehatan, dan
nutrisi bagi anak-anak di Indonesia.
Kerjasama pendidikan kedua negara juga
ditingkatkan.
Dalam
kesempatan
pertemuan
Reguler Komisi Bersama IndonesiaAS, yang berlangsung di Washington
DC, Menteri Luar Negeri, Marty M.
Natalegawa Indonesia telah menyiapkan
enam kelompok kerja, yang masingmasing membahas kerjasama di bidang
pendidikan, demokrasi dan masyarakat
sipil, perdagangan dan investasi, energi,
iklim dan lingkungan, serta keamanan. mi
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MENPERIN APRESIASI INVESTASI
TAMBAHAN SHARP TAHUN INI
Rp 1,2 TRILIUN

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengapresiasi tambahan investasi yang ditanamkan PT Sharp Electronics Indonesia (SEID) tahun ini Rp 1,2 triliun, sehingga diperkirakan menciptakan tambahan tenaga
kerja 1.500 orang hingga tahun 2015. Usai meresmikan peletakan batu pertama PT Sharp Electronics
Indonesia (SEI) di Karawang, Jabar, awal Juni lalu, Hidayat menyatakan, investasi yang telah ditanamkan
SEID hingga saat ini mencapai Rp 1,1 triliun dengan serapan tenaga kerja 3.773 orang.

“

Dengan penambahan investasi
baru
tersebut,
perusahaan
ikut
memberi
kesempatan
penyerapan tenaga kerja lebih
besar, sekaligus memberi andil dalam
peningkatan pengembangan sumber
daya manusia serta kesejahteraan
40
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masyarakat. Selain itu kandungan lokal
produk yang dihasilkan perusahaan
mencapai 40%, sehingga memberi
ruang bagi bertumbuhnya industri
penunjang, yang saat ini melibatkan
sekitar 15 perusahaan. Komitmen
perusahaan untuk terus meningkatkan

pengembangan kandungan lokal masih
terus diharapkan agar dapat mendorong
perkembangan industri komponen
dalam negeri,” papar Hidayat usai
meresmikan
pembangunan
yang
diawali dengan peletakan batu pertama
pabrik PT SEID di Karawang,
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didampingi Dirjen Industri Unggulan
Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)
Kemenperin, Budi Darmadi.
Pabrik yang akan dibangun di
areal seluas 31 ha ini, rencananya akan
mulai beroperasi tahun 2013, dengan
meningkatkan kapasitas produksi
lemari es 2.640.000 unit per tahun, atau
meningkat dua kali kapasitas pabrik
saat ini di Pulogadung. Sekaligus juga
kapasitas produksi mesin cuci akan
mencapai 1.680.000 unit per tahun
atau 2,5 kali dari produksi saat ini.
Pabrik baru ini nantinya akan dapat
memenuhi 80% pasar Indonesia dan
20% untuk mengisi kebutuhan ekspor.
Demikian juga target pangsa
pasar juga produk lemari es Sharp
akan mencapai 36% dan produk
mesin cuci 32%. Sejak tahun 1970
SEID telah mulai mengembangkan
industri berbasis teknologi tinggi
dengan produksi peralatan listrik
rumah tangga seperti televisi, lemari
es (kulkas), freezer, dan mesin cuci.
“Karena itu kesungguhan PT Sharp
Electronics Indonesia membangun
industri di Indonesia telah ditunjukkan
dengan terus dikembangkannya pabrik
dan fasilitas produksi pabrik baru
di Karawang ini. Itu sebabnya juga
dengan volume yang makin meningkat,
sudah saatnya SEID mengembangkan
pusat riset dan pengembangan (research
and development) di Indonesia, serta
senantiasa memberikan pelatihan
kepada
tenaga
kerjanya
agar
kian terampil dan meningkatkan
kemampuannya,” papar Hidayat.
Industri elektronika khususnya
industri peralatan listrik rumah tangga,
termasuk dalam salah satu dari enam
industri prioritas yaitu masuk dalam
kategori industri dengan pertumbuhan
tinggi dan industri prioritas khusus.
Karena itu industri elektronika
termasuk industri yang terus didorong
perkembangannya dengan memberi
berbagai kemudahan dan insentif
berupa pengurangan pajak ataupun
bea masuk ditanggung pemerintah.
Diharapkan industri elektronika di
dalam negeri terus berkembang dan
berperan penting serta menjadi bagian
dari supply chain (mata rantai pasok)
produk elektronika dunia. Saat ini

terdapat sekitar 250 perusahaan yang
menghasilkan produk elektronika dan
komponen, yang pada periode tahun
2010 – 2014 diharapkan dapat mencapai
pertumbuhan rata-rata 10% per tahun,
dengan kemampuan penyerapan tenaga
kerja sekitar 387.000 orang.
Guna mencapai target yang
ditentukan
tersebut,
pemerintah
akan berupaya menciptakan iklim
usaha yang kondusif, mendukung
berkembangnya industri elektronika,
seperti pengembangan kebijakan tarif
dan perpajakan, serta pengamanan pasar
domestik melalui pengembangan dan
pelaksanaan standardisasi bagi produkproduk elektronika, baik standard yang
terkait dengan keselamatan, unjuk
kerja, ataupun standard penandaan.
Pemerintah juga akan mengambil
langkah pengembangan fasilitas yang
mendukung pertumbuhan industri
seperti pembangunan infrastruktur
energi dan transportasi, serta fasilitasi
lainnya yang dapat mendongkrak
keunggulan kompetitif industri.
Khusus kepada Sharp, pemerintah
mengharapkan industri ini agar
terus meningkatkan investasinya di
Indonesia, termasuk mengajak para
vendornya dari Jepang untuk ikut
berinvestasi di Indonesia, sehingga
pada akhirnya dapat memperkuat dan
mengembangkan industri elektronika
yang kian kokoh.
ASEAN Menjadi Fokus Utama Sharp
Dalam kesempatan sama, Wakil

Presiden Sharp Corporation, Toshio
Adachi
mengatakan,
ASEAN
menjadi fokus utama Sharp dalam
mengembangkan bisnisnya, karena
kawasan ini memiliki populasi
generasi muda yang cukup besar,
dan diproyeksikan kawasan ini juga
pertumbuhan ekonominya cukup
pesat. “Bisnis Sharp di Indonesia
telah mendominasi hampir 40% pasar
ASEAN. Pembangunan pabrik baru
ini merupakan perhatian utama bagi
Sharp Group seluruh dunia, sekaligus
hal yang sangat penting bagi kami
untuk memperbesar kapasitas produksi
dan meningkatkan bisnis Sharp di
pasar Indonesia,” kata Adachi. Karena
itu ia menambahkan, pentingnya
peranan Indonesia ditunjukkan dengan
hampir seluruh unit produksi pabrik,
kecuali unit produksi audio visual, yang
selama ini ada di Kecamatan Cakung,
Pulogadung, Jakarta Timur, secara
bertahap akan dipindahkan ke pabrik
Karawang.
Sementara itu Presdir PT Sharp
Electronics Indonesia Fumihiro Irie
menyatakan, ”Kami ingin pabrik baru
kami bertumbuh sebagai simbol ikatan
antara jiwa dari kemahiran Sharp
dengan hati orang Indonesia. Jiwa dari
kemahiran Sharp adalah teknologi
eksklusif dan teknologi produksi yang
telah digunakan selama 55 tahun, sejak
dimulainya produksi kulkas dan mesin
cuci di Jepang tahun 1957. Teknologi
‘one-of-the-kind’ yang dimiliki Sharp
juga akan digunakan dalam pabrik baru
ini. mi
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Prospek Industri
Kopi Nasional
Permintaaan pasar terhadap kopi
olahan nasional terus meningkat
setiap tahunnya. Ini diikuti
oleh industri olahan kopi yang
juga terus tumbuh signifikan.
Berdasarkan catatan Asosiasi
Eksportir
Kopi
Indonesia
(AEKI),
jumlah perusahaan
industri pengolahan kopi di
luar Industri Kecil Menengah
(IKM) pada periode 2007-2010
berkembang dari 77 perusahaan
menjadi 81 perusahaan. Angka
ini belum termasuk industri kecil
dan rumah tangga.

P

roduksi
kopi
olahan
meningkat rata-rata 3,5%
per tahun dari 137.215
ton menjadi 151.671 ton,
dengan produk utamanya berupa
kopi bubuk dan instan,” kata Direktur
Jenderal Industri Agro Kementerian
Perindustrian, Benny Wachyudi.
Peningkatan juga terjadi pada
kinerja ekspor produk kopi olahan pada
tahun 2007 sebesar Rp 461 miliar dan
tahun 2010 sebesar Rp 996 miliar atau
meningkat rata-rata 38,7% per tahun.
Benny mengungkapkan, komoditas
kopi mempunyai prospek yang cukup
cerah di masa mendatang. Ini terutama
dilihat dari prospek pasar internasional
yang cenderung meningkat, sehingga
memberikan peluang bagi Indonesia
untuk meningkatkan pangsa pasar
ekspor kopi, baik jenis spesialti maupun
produk olahan kopi. “Saat ini pasar
ekspor kopi makin terbuka, terutama
pasar di negara-negara Asia seperti
Malaysia, Jepang, Taiwan dan Saudi
Arabia,” ujarnya.
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Ini semua lanjut Benny, tak lepas
dari tuntutan konsumen kopi dunia
yang menghendaki produk-produk
kopi back to nature seperti roasted coffee
dan kopi spesialti yang sedang menjadi
tren di kota-kota besar dunia.
“Pengembangan kopi spesialti
dengan indikasi geografis tertentu dan
diversifikasi kopi olahan, mempunyai
arti sangat penting karena dapat
menjadi komoditas unggulan Indonesia
yang mempunyai daya saing tinggi di
pasar internasional. Apalagi didukung
pasokan bahan baku yang memadai dan
bermutu tinggi,” jelasnya.
Sampai saat ini, Indonesia adalah
negara penghasil kopi ketiga terbesar
di dunia dengan produksi rata-rata
690.000 ton/tahun, atau 6% dari
produksi kopi dunia sebesar 7,18 juta
ton/tahun pada tahun 2010. Dari total
produksi tersebut, mayoritas kopi yang
dihasilkan adalah jenis robusta dengan
produksi mencapai 540.000 ton (78%)
dan sisanya adalah jenis arabika dengan
produksi sebesar 150.000 ton (22%).

“Bahan baku kopi dari dalam negeri
rata-rata 68% diekspor dalam bentuk
biji atau sebesar 470.000 ton dan
sisanya sebesar 220.000 ton diolah di
dalam negeri,” katanya.
Dari sisi konsumsi dalam negeri,
tercermin dari tingkat konsumsi
domestik kopi nasional saat ini
mencapai
0,8
kg/kapita/tahun.
Angka ini memang jauh lebih rendah
dibandingkan negara-negara penghasil
kopi lainnya seperti Brazil 6,0 kg/
kapita/tahun, Kolombia 1,8 kg/kapita/
tahun.
Potensi pasar dalam negeri, jelasnya,
belum bisa dimanfaatkan maksimal
karena konsumsi nasional yang baru
mencapai 0,8 kilogram per kapita per
tahun.
Kementerian Perindustrian saat ini
sedang berusaha mendorong produksi
industri pengolahan kopi spesialti
Indonesia. “Kita sedang kaji, karena
memang nilai tambahnya di situ tinggi.
Apa perlu menerapkan disinsentif bea
keluar atau tidak,” katanya.
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Terkendala Produktivitas Lahan
Indonesia harus bisa memanfaatkan
cita rasa dan aroma khas kopi spesialti
di Indonesia seperti Gayo, Mandailing,
Lampung, Java, Kintamani, Toraja dan
luwak untuk membangun industri kopi
olahan dalam negeri. Namun, niat
mendorong pertumbuhan industri
kopi spesialti olahan terkendala
produktivitas lahan.
Wakil Ketua Umum bidang
Spesialti dan Industri Kopi, Asosiasi
Eksportir dan Industri Kopi Indonesia
(AEKI) Pranoto Soenarto setuju
bahwa masalah produktivitas lahan
menghambat pertumbuhan industri
kopi Indonesia.
Pihaknya menargetkan produksi
kopi di Indonesia akan menjadi nomor
dua di dunia dalam waktu lima tahun ke
depan. Target itu akan dicapai dengan
cara meningkatkan produktivitas lahan
kopi di Indonesia menjadi dua kali
lipat.
Pranoto Soenarto, mengatakan,
produktivitas lahan kopi di Indonesia
masih terbilang rendah jika dibanding
negara lain. Dengan luas lahan 1,3 juta
hektare (ha), produksi kopi sekitar 600
ribu ton per tahun. “Luas lahan Vietnam
hanya 500 ha tapi produksinya dua kali

lipat dari Indonesia,” ujar CEO PT
Excelso Mullti Rasa ini.
Saat ini posisi Indonesia berada
di urutan ketiga setelah Vietnam
dan Brasil. Produktivitas kopi di
Vietnam memang lebih tinggi karena
menggunakan pupuk kimia dan
pestisida. Sedangkan di Indonesia,
perkebunan kopinya cenderung alami
dengan menggunakan pupuk kandang
dan tanpa pestisida.
Untuk menjadi produsen nomor dua
di dunia, asosiasi tengah bekerjasama
dengan pakar kopi dari Brasil yang
merupakan negara penghasil kopi
terbesar di dunia. Langkah yang akan
ditempuh lebih fokus pada penyesuaian
dan pengembangan genetika kopi.
Sementara
untuk
menambah
jumlah lahan, menurutnya, sangat
susah karena penambahan lahan
perkebunan prosesnya rumit dan
melibatkan banyak kementerian seperti
Kemenhut, Kementan, Kemenperin,
dan Kemendag. Menurut Pranoto,
pakar kopi dari Brasil berjanji bisa
meningkatkan produktivitas lahan kopi
di Indonesia.
Dalam lima tahun ke depan,
Pranoto menargetkan produksi kopi
di Indonesia bisa mencapai 1,3 juta
ton per tahun. Selanjutnya, 10 tahun

berikutnya, Indonesia diharapkan bisa
mengalahkan produksi Brasil yang
mencapai 3,5 juta ton per tahun dengan
lahan 2,5 juta hectare.
Sementara itu, Direktur AEKI,
Kirom memprediksi
produksi kopi
Indonesia akan lebih baik dibanding
produksi kopi tahun lalu. Jika tahun
2011 perkiraan produksi hanya
mencapai sekitar 560 ribu ton, maka di
tahun 2012 akan naik mencapai sekitar
670 ribu ton.
Begitu juga prospek industri kopi
di Indonesia, khususnya industri
pengolahan kopi dalam negeri
diprediksi akan berkembang pesat.
Ada dua hal yang melatar-belakangi,
pertama, Indonesia dengan 235 juta
jiwa penduduknya menjadi pasar yang
potensial. Kedua, tingkat konsumsi
kopi Indonesia masih tergolong
rendah, dan potensial untuk meningkat
dari tahun ke tahun. Ketiga, konsumsi
kopi dunia naik dari tahun ke tahun,
sehingga industri pengolahan kopi
Indonesia mempunyai peluang untuk
mengisinya. Ini dapat dilihat dari
adanya peningkatan signifikan ekspor
kopi instan ke luar negeri. mi
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Tiga Industri Gula Rafinasi
Beroperasi Tahun Depan
Tiga perusahaan industri gula rafinasi pendatang baru akan
segera memasuki tahapan kegiatan produksi pada tahun 2013
menyusul selesainya pembangunan fasilitas produksi ketiga
perusahaan itu. Ketiga perusahaan baru tersebut diperkirakan
memiliki total kapasitas produksi gula rafinasi sebesar 1 juta ton
per tahun.

Y

ayat Priyatna, penasihat
Asosiasi
Gula
Rafinasi
Indonesia (AGRI) yang
juga
Komisaris
PT
Sentra Usahatama Jaya—salah satu
perusahaan industri gula rafinasi yang
telah beroperasi sejak tahun 2003—
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mengatakan dengan beroperasinya
ketiga perusahaan baru di tiga lokasi
yang berbeda itu maka kapasitas
produksi industri gula rafinasi nasional
akan bertambah 1 juta ton dari 3,2
juta ton tahun ini menjadi 4,2 juta ton
tahun depan.

“Ketiga perusahaan baru itu
akan mulai melakukan produksi
gula rafinasinya antara bulan Januari
sampai Juni 2013. Beroperasinya ketiga
perusahaan baru di industri gula rafinasi
ini merupakan respons dunia usaha atas
terus meningkatnya kebutuhan gula
rafinasi di dalam negeri dari tahun ke
tahun khususnya dari kalangan industri
makanan dan minuman di tanah air,”
kata Yayat.
Pengguna utama produk gula
rafinasi adalah industri makanan dan
minuman. Pemerintah memperkirakan
industri makanan dan minuman
di tanah air rata-rata mengalami
pertumbuhan sekitar 5% setiap
tahunnya. Namun demikian Gabungan
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Pengusaha Makanan dan Minuman
Indonesia (GAPMMI) memperkirakan
pertumbuhan industri makanan dan
minuman pada tahun 2012 mencapai
lebih dari 9%.
Menurut Yayat, ketiga perusahaan
baru tersebut adalah PT Andalan
Purmindo yang berlokasi di Marunda,
DKI Jakarta, PT Berkah Manis Madu
berlokasi di Serang, Banten, dan PT
Medan Sugar Industry yang berlokasi
di Medan, Sumatera Utara.
Beroperasinya ketiga perusahaan
tersebut tentu saja akan makin
meramaikan bisnis gula rafinasi di
tanah air yang selama ini hanya digarap
oleh delapan perusahaan industri gula
rafinasi yang tergabung dalam AGRI.
Ke delapan perusahaan industri gula
rafinasi yang sudah beroperasi lebih
dulu itu adalah PT Angle Products,
PT Jawa Manis Rafinasi, PT Sentra
Usahatama Jaya, PT Permata Dunia
Sukses Utama, PT Dharmapala Usaha
Sukses, PT Duta Sugar International,
PT Sugar Labinta, PT Makassar Tene.
Yayat
mengatakan
dengan
beroperasinya
ketiga
perusahaan
pendatang baru itu maka diperkirakan
tingkat utilisasi industri gula rafinasi
akan mengalami penurunan dari
70% saat ini menjadi sekitar 65%
tahun depan. Hal itu terjadi karena
pertumbuhan kuota impor gula kasar
atau gula mentah (raw sugar) -bahan
baku utama industri gula rafinasi-lebih
rendah dari pertumbuhan kapasitas
industrinya. Beroperasinya tiga industri
gula rafinasi baru yang ketiganya
memiliki total kapasitas produksi
sekitar 1 juta ton telah mengakibatkan

total kapasitas produksi industri gula
rafinasi nasional naik sekitar 30%,
namun pertumbuhan volume kuota
impor raw sugar-nya hanya sekitar 5%.
Ketua
AGRI, Suryo
Alam
mengatakan selama tahun 2012 ke
delapan perusahaan industri gula
rafinasi nasional mengolah sebanyak
2,532 juta ton raw sugar import yang
terdiri dari 2,35 juta ton raw sugar
yang diimpor sendiri oleh kedelapan
perusahaan gula rafinasi, dan 182.000
ton raw sugar yang diimpor PT
Perusahaan Perdagangan Indonesia
(PPI). PT PPI menitipkan pengolahan
raw sugar yang diimpornya kepada
perusahaan gula rafinasi untuk
dijadikan gula kristal putih.
Pengolahan raw sugar oleh industri
gula rafinasi nasional pada tahun 2012
sebanyak 2,532 juta ton itu merupakan
pengolahan raw sugar terbanyak selama
ini. Sebelumnya, pada tahun 2011,
industri gula rafinasi nasional mengolah
2,425 juta ton.

“Pada tahun depan (2013) impor
raw sugar untuk memenuhi kebutuhan
industri gula rafinasi di dalam negeri
diperkirakan mencapai 2,7 juta ton.
Hal ini terutama untuk mengantisipasi
pertumbuhan permintaan gula rafinasi
dari kalangan industri makanan
dan minuman di dalam negeri yang
terus meningkat dari tahun ke tahun.
Perkiraan ini juga sejalan dengan
proyeksi permintaan gula rafinasi yang
disampaikan GAPMMI,” tutur Suryo.
Sejalan
dengan
terus
berkembangnya industri gula rafinasi di
tanah air, Suryo mengatakan sejumlah
tantangan masih membayangi industri
gula rafinasi nasional di masa-masa
mendatang. Beberapa tantangan itu
diantaranya masalah kualitas, pelayanan
dan penetrasi pasar.
“Saya kira kita harus terus-menerus
meningkatkan kualitas produk maupun
pelayanan kepada pelanggan dan
bagaimana membuka pasar baru, baik
di dalam maupun luar negeri, termasuk
juga menciptakan pasar-pasar baru. Ke
depan kita juga perlu melakukan edukasi
kepada masyarakat tentang kualitas
dan standar gula agar masyarakat
paham dan dapat membedakan mana
gula yang berkualitas tinggi dan mana
gula yang berkualitas rendah, mana
gula yang sehat dan higienis untuk
dikonsumsi dan mana gula yang tidak
baik dikonsumsi,” demikian Suryo. mi
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SuccsessStory

Andis Batik

Kreativitas Unik
Desa Druju

Beberapa tahun lalu, nama
Desa Druju mungkin masih
belum begitu dikenal oleh
masyarakat luas. Namun,
kini nama desa tersebut
telah menjadi cukup populer
di masyarakat, khususnya
sebagai pusat kerajinan batik
malangan.
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epopuleran Druju sebagai
sebuah sentra batik tidak lain
dikarenakan teknik pembuatan
motif atau corak batik yang dilakukan
para perajin batik di sana yang lain dari
kebiasaan atau pakem selama ini.
Dalam membuat corak atau motif batik,
para perajin batik Druju menerapkan
proses yang berlawanan dengan proses
yang telah ada, yakni pakaian dijahit
terlebih dahulu, baru dibuat corak atau
motif batiknya.
“Ciri khas lainnya dari batik

Druju adalah
motif-motif
batik
yang menyambung dari bagian depan
ke bagian belakang. Motif batik
menyambung
karena
ditorehkan
setelah kain dijahit menjadi pakaian
tadi,” ujar Antik Subagio, pemilik butik
Andis Batik.
Selain itu, batik Druju juga identik
dengan warna hitam pekat, lebih
pekat dari batik manapun dan hanya
diproduksi di Desa Druju saja dan tidak
dikembangkan di tempat lain. Ciri khas
dari batik Druju ini dapat dilihat dari
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koleksi batik yang dihasilkan Andis
Batik. Andis Batik boleh disebut
sebagai pioner dalam pembuatan batik
Druju.
Andis Batik sendiri dirintis Antik
tahun 1993. Saat itu dia menilai pakem
dalam pembuatan batik yang ada selama
ini perlu diwarnai dengan kreativitas
baru. Antik pun mulai mencoba
kreativitas barunya dalam pembuatan
batik dengan menjahit terlebih dulu
kain batik menjadi pakaian baru
kemudian dibuatkan motif batiknya.
Kegiatan pembuatan batiknya juga
dilakukan secara rumahan.
Ternyata ide atau kreativitas
yang ditawarkan Antik lambat laun
mendapat sambutan pasar. Maka pada
1996 dia pun resmi mendirikan industri
batik dengan nama Andis Batik dengan
modal awal Rp. 300.000 dan tenaga
kerja 6 orang.
Menurut Antik, proses pembuatan
batik di batik Andis hampir semuanya
dikerjakan dengan metode tulis.
Beberapa yang lainnya dikerjakan
dengan metode kombinasi antara
batik cap dan tulis. Yang cukup unik,
dalam membatik, Andis Batik tidak
menggambarnya di atas permukaan
kain kosong, akan tetapi dibatik di atas
permukaan baju yang telah jadi. Dengan
demikian motifnya selalu menyambung
bahkan di bagian samping, lengan, dan
kerah baju.
“Selain itu, setiap motif batik
yang kami buat memiliki cirri khas
tersendiri,” paparnya. Motif-motif
batik yang ditampilkan terdiri atas
motif alam seperti motif kupu-kupu
gajah, motif rerumputan maupun motif
pantai dan lautan
Andis Batik sendiri memiliki satu
motif andalan, yakni motif seribu
mimpi, yang dibuat dengan filosofi,
bahwa Andis Batik bermimpi dan
bercita-cita memiliki seribu motif
batik, begitu ujar pemiliknya.
Dengan metode yang cukup rumit
ini, pembuatannya pun membutuhkan
waktu yang cukup lama. Untuk
menyelesaikan satu lembar pakaian
batik, paling tidak dibutuhkan waktu
sekitar 1 bulan hingga 2 bulan. Tentu
saja harga jual yang dibandrol Andis
Batik terhadap produknya juga sesuai

dengan kerumitan metode dan lamanya
waktu pembuatan.
Dalam sebuah pameran di Jakarta,
Andis Batik menawarkan harga
termurah untuk sebuah produknya
sebesar Rp1,5 juta. Sedangkan harga
termahal mencapai Rp4,5 juta setiap
lembar kain.
Harga jual yang cukup tinggi itu
ternyata tidak menjadi masalah bagi
masyarakat konsumen. Hal ini terlihat
dengan terus berkembangnya kinerja
Andis Batik dan bermunculannya
perajin batik dengan metode sama yang
digunakan Andis Batik di Desa Druju.
Saat ini Andis Batik telah memiliki
tenaga kerja sebanyak 50 orang dengan
kemampuan produksi sekitar 40 hingga
50 potong pakaian dan omzetnya
mencapai Rp. 2.000.000.000.
Produk batik yang dihasilkannya

juga tidak hanya dipasarkan di dalam
negeri, tetapi telah merambah ke Italia,
Jepang, Perancis dan Amerika Serikat.
Bahkan Andis Batik pernah menjadi
partner seorang desainer Italia dalam
pembuatan motif batik bagi pakaian
yang dirancang oleh desainer tersebut.
Menurut Antik, sejak berdiri hingga
saat ini sudah ribuan motif batik yang
dikeluarkan Andis Batik. “Dengan
bantuan Kementerian Perindustrian,
motif-motif itu telah dipatenkan tahun
ini,” ujarnya.
Walaupun telah mengeluarkan
ribuan motif, namun Antik Subagio
bersama dengan Andis Batik nya
akan terus mengeluarkan motif-motif
baru untuk memenuhi kebutuhan dan
keinginan konsumen. Baginya sebuah
kreativitas tidak boleh berhenti. mi
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PT. Panca Aditya Sejahtera

Bertahan Ditengah
Gempuran LHE Impor
Lampu Hemat Energi (LHE)
merupakan salah satu solusi
untuk menyiasati konsumsi
energi, pasalnya LHE ini
telah menggunakan teknologi
khusus sehingga daya terangnya
mencapai lima kali lampu pijar
untuk ukuran daya listrik sama.
Sebagai gambaran, untuk LHE
berdaya 8 watt sama halnya
dengan lampu pijar berdaya 40
watt. Lampu hemat energi ini
memiliki beberapa kelebihan
bila dibandingkan dengan lampu
LED sekarang.
48
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alah satunya memiliki kualitas
pencahayaan yang terbukti
bagus dan sangat terang,
menggunakan material yang
bagus, dan tidak mengandung bahan
baku bertimbal seperti pada lampu pijar
dan neon. Lebih penting lagi, lampu ini
mampu menghemat energi listrik Anda
hingga 80 persen dibandingkan bila
menggunakan lampu bola standar.
Berdasarkan
catatan
Asosiasi
Industri Perlampuan Listrik Indonesia
(Aperlindo) Konsumsi lampu hemat
energi (LHE) selama periode Januari—
Agustus 2012 mencapai 220 juta unit.
Jumlah itu mengalami kenaikan 22
persen dibandingkan periode sama
tahun lalu yang sebesar 180 juta
unit. Produk LHE impor masih

mendominasi pasar dalam negeri, yakni
sebesar 190 juta unit. Jumlah itu naik
18,7 persen dibandingkan periode sama
tahun lalu yang sebesar 160 juta unit.
Sedangkan sisanya yang sebesar 30 juta
unit diproduksi oleh 15 produsen lokal.
Jumlah produk impor itu diperkirakan
akan mencapai 250 juta unit hingga
akhir tahun ini, atau naik 13,6 persen
dibandingkan tahun lalu yang sebesar
220 juta unit.
Menjamurnya lampu yang diimpor
dari negeri Cina merupakan salah satu
tantangan bagi industri lampu dalam
negeri yang kini tengah menggeliat
bangkit. Sebagai salah satu industri
hilir, produksi lampu diharapkan dapat
bersaing dengan produk impor yang
mulai membanjiri pasar.
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PT. Panca Aditya Sejahtera atau
yang lebih sering disebut dengan PT.
PAS dan mulai beroperasional pada
awal tahun 2009 merupakan salah satu
perusahaan LHE nasional yang harus
berjibaku menghadapi menguatnya
impor LHE dari China. Berlokasi
di Jalan Manukan Kulon No. 86,
Kecamatan Tandes, Surabaya, Jawa
Timur, PT PAS bergerak di bidang
manufaktur lampu hemat energi
yang memproduksi lampu mulai dari
hulu hingga hilir, yaitu mulai dari
pembuatan glasstube, pembuatan
ballast elektronik, sampai dengan
proses perakitan. Beberapa merek
yang diproduksi PT. PAS yakni ACR,
SCHEIN, TROSSE, ATAMA, FLURO dan FOELTIX. Berbagai varian
tipe dari masing-masing merek yang
diproduksi antara lain meliputi tipe
2U (5-20 watt), tipe 3U (11-26 watt),
tipe 4U (40 watt), dan tipe spiral (1385 watt). Beberapa produk lampu dari
PT.PAS juga tersedua dalam warna
putih (cool daylight) dan warna kuning
(warm white). Selain itu PT.PAS juga
memproduksi lampu LED merek
ACR dengan spesifikasi LED 3 watt
12 Volt dan LED 3 watt 220 volt.

Lampu-lampu tersebut ditargetkan
dapat menjangkau berbagai segmen
pasar Indonesia, baik dari level atas,
maupun level menengah ke bawah.
Menghadapi tingginya permintaan
lampu dalam negeri, PT. PAS terus
berusaha
menambah
kapasitas
produksinya setiap tahun. Hingga saat
ini, kapasitas produksi telah mencapai
20 juta unit per tahun dan direncanakan
akan terus ditingkatkan di masa yang
akan datang. Dengan tenaga kerja tidak
kurang dari 600 orang karyawan lokal,
PT PAS mengoperasikan pabriknya
selama lima hari seminggu yang dibagi
ke dalam dua shift. Menariknya,
tidak hanya menjalankan perusahaan
secara profesional, PT PAS juga
turut memberdayakan masyarakat
sekitar pabrik dengan cara melibatkan
mereka dalam proses perangkaian
toroid induktor. Sejak tahun 2010,
program ini dijalankan dan mendapat
sambutan baik dari masyarakat. Selain
menghemat biaya karena tidak perlu
mengimpor komponen tersebut dari
luar negeri, perusahaan juga mendapat
dukungan sosial yang optimal dari
lingkungan masyarakat.
Proses
operasional
PT.PAS

dijalankan
dengan
berkomitmen
penuh untuk memproduksi lampu
yang memprioritaskan faktor kualitas
dan keamanan. Selain itu, semua
lampu produksi PT PAS dinyatakan
telah mengikuti uji kelayakan standar
Indonesia yaitu Sertifikasi SNI
(Standar Nasional Indonesia) No 046504-2001. SNI tersebut merupakan
syarat wajib bagi setiap produsen lampu
swaballast atau lampu hemat energi
(LHE) yang dipasarkan di Indonesia.
Selain sertifikasi SNI, PT PAS juga
telah menerima sertifikasi sistem
manajemen mutu ISO 9001:2008.
Dalam menghadapi persaingan
pasar, peranan pemerintah ternyata
masih sangat diperlukan. Hal ini
terekam dalam wawancara tim redaksi
majalah KINA dengan Direktur PT
Panca Aditya Sejahtera,Willy Sunjoto
di kantornya di Surabaya, beberapa
waktu lalu. “Dibutuhkan dukungan
pemerintah berupa kepastian dari
regulasi yang diterapkan, kemudian
tentang jangka waktu yang diterapkan
mengingat terbatasnya lab uji produk.
Secara umum regulasi baik, tapi
pelaksanaan perlu dirapikan lagi”,
ungkap Willy. mi
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Dasep Ahmadi

Dari Mesin Perkakas
Hingga Mobil Listrik
Akhir-akhir ini dunia teknologi dan industri otomotif nasional diramaikan dengan perbincangan seputar
mobil listrik (electric car) menyusul diperkenalkannya kepada publik -sekaligus sebagai ajang uji coba- sejumlah mobil listrik buatan dalam negeri hasil karya putra-putri terbaik anak bangsa.

S

alah satu mobil listrik yang
belakangan
ini
banyak
menyedot perhatian publik
dan media adalah mobil listrik
hasil rancangan Dasep Ahmadi.
Bahkan, mobil listrik hasil rancangan
Dasep yang diberi merek Ahmadi
ini juga telah menyita perhatian
Menteri BUMN Dahlan Iskan.
Dahlan menjadi salah satu pembeli
pertama mobil tersebut dan kerap
kali menggunakan mobil listrik karya
Dasep ini untuk bekerja menjalankan
tugas sebagai menteri.
Begitu tingginya perhatian publik
dan media kepada mobil listrik
hasil rancangan Dasep ini sampaisampai media pun memberikan
julukan kepada Dasep sebagai salah
satu putera petir Indonesia. Tidak
jelas mengapa dan apa maksud dari
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pemberian julukan itu, namun yang
jelas julukan itu diberikan kepada
Dasep karena prestasinya dalam
merancang mobil listrik dimana tidak
banyak orang Indonesia memiliki
kemampuan dan keahlian itu.
Namun siapakah sebenarnya
Dasep Ahmadi itu? Dasep Ahmadi
adalah seorang pengusaha muda
warga Sentul, Bogor, pendiri, pemilik
dan CEO PT Sarimas Ahmadi
Pratama (SAP) yang berlokasi di
Kalimulya, Kota Depok, Jawa Barat.
Pria kelahiran kota Sukabumi, Jawa
Barat tanggal 18 Januari 1965 ini
adalah lulusan Teknik Mesin Institut
Teknologi Bandung (ITB) tahun
1990.
Sederet prestasi di bidang teknik
dan permesinan pernah diraih
Dasep. Bahkan sewaktu masih

menjadi mahasiswa ITB, pada tahun
1987 Dasep sempat menjadi juara
nasional dalam pembuatan robot.
Usai menamatkan studinya di ITB
tahun 1990 ia langsung bekerja di
perusahaan BUMN, PT Pindad di
Bandung (1990-1992), kemudian
bekerja di PT Astra International
(1992-1994) dan sempat belajar
dalam bidang permesinan di Jerman
atas beasiswa dari Astra (1993-1994).
Pada tahun 1994 Dasep bergabung
dengan PT Astra Daihatsu Motor
dengan bidang yang masih sama,
yaitu mesin. Pada tahun 1998, Dasep
mengundurkan diri dari PT Astra
Daihatsu Motor untuk mendirikan
perusahaan sendiri CV Sarimas
yang kini berubah nama menjadi PT
Sarimas Ahmadi Pratama (SAP).
Langkah Dasep untuk terjun ke
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dunia wiraswasta dilakoninya dengan
mantap dan penuh keyakinan.
Tidak tanggung-tanggung, Dasep
pun mengawali karir wiraswastanya
dengan membangun sebuah industri
permesinan yang ketika itu (bahkan
hingga saat ini) masih terbilang
langka di Indonesia karena jumlahnya
yang sangat terbatas, yang dapat
dihitung dengan jari.
Langkah mantap dan keyakinan
penuh yang ditunjang dengan
kemampuan
dan
pengetahuan
yang memadai membuat Dasep
bersama PT SAP-nya mampu
mewujudkan angan-angannya dalam
memproduksi berbagai jenis mesin
yang dibutuhkan kalangan industri
di dalam dan luar negeri. Dalam
waktu yang relatif singkat PT SAP
mampu memproduksi berbagai
mesin proses atau mesin produksi,
mesin khusus (special machine) hingga
mesin perkakas atau mesin induk
(mesin untuk memproduksi mesin).
Bahkan, sejak tahun 2008 perusahaan
juga telah berhasil mengembangkan
mesin CNC (Computer Numerical
Control), yaitu mesin yang dikontrol
melalui sistem komputer.
Seluruh jenis mesin hasil
rekayasa rancang bangun (design
& engineering) putera puteri asli
Indonesia di PT SAP itu dipasarkan
dengan
menggunakan
merek
‘Ahmadi Mesin’. Ambisi Dasep untuk
membangun industri permesinan
yang kuat dan handal di dalam
negeri telah memberikan Dasep
keberanian untuk memperkenalkan
merek mesin sendiri ‘Ahmadi Mesin’.
Walaupun merek mesin nasional
selama ini belum dikenal, namun
semangat nasionalismenya yang
tinggi ditunjang dengan kemampuan
teknologi di bidang permesinan yang
handal telah memberinya keyakinan
dan kepercayaan diri yang kuat untuk
membangun merek sendiri.
Seluruh mesin merek Ahmadi
Mesin mengikuti standar Japan
Industrial Standard ( JIS) yang sangat
ketat, sehingga kualitas produk
permesinan PT SAP tidak kalah
dibandingkan dengan produk sejenis
dari negara lain. PT SAP pun telah
menjadi perusahaan industri mesin
terpadu yang bergerak dalam bidang
desain dan perekayasaan, manufaktur
(machining, fabrication, assembling,
installation), instalasi dan jasa.

Sejumlah industri di dalam negeri
yang telah menggunakan mesin
produksi PT SAP diantaranya PT
Astra Daihatsu Motor, PT Faber
Castell Indonesia, PT Procter and
Gamble Indonesia, PT Toyota
Motor Manufacturing Indonesia,
PT Yamaha Motor Manufacturing
Indonesia, PT
Yamaha
Part
Manufacturing
Indonesia,
PT
Honda Prospect Motor, PT Kyowa
Indonesia, PT Akasi Wahana
Indonesia, PT Astra Otoparts dan
lain-lain. Sementara itu, perusahaan
di luar negeri yang juga sudah
menggunakan mesin buatan PT SAP
diantaranya perusahaan otomotif
Malaysia, yaitu Perodua Engine
Manufacturing Sdn Bhd.
Sukses yang diraih Dasep di
industri permesinan di tanah air
makin
memupuk
kepercayaan
masyarakat pelaku usaha industri
di tanah air terhadap sosok Dasep
sebagai
seorang
entrepreneur
sekaligus innovator dan inventor yang
berbakat dan handal. Kepercayaan itu
pulalah yang mengantarkan Dasep
dipercaya menjadi Ketua Umum
Asosiasi Industri Mesin Perkakas
Indonesia (ASIMPI) pada tahun
2008.
Setelah sukses berkiprah di
industri permesinan, Dasep kini
mulai merambah ke industri otomotif
dengan mengembangkan mobil
listrik. Walaupun masih berupa
prototype, mobil listrik hasil rancang
bangun Dasep ini ditujukan untuk
segmen pasar kelas menengah, yaitu

berupa mobil perkotaan (citycar)
yang mampu memuat 4 penumpang
dewasa. Mobil tersebut dibuat Dasep
melalui kerjasama dengan sebuah
perusahaan karoseri di Bogor.
Mobil Ahmadi yang kini memiliki
tingkat kandungan lokal sebesar 50%,
dilengkapi motor listrik berkekuatan
20 kWh dan baterai lithium ion
yang diimpor dari Amerika Serikat.
Kemampuan
jelajahnya
bisa
mencapai 130 km dengan waktu
pengisian ulang 4-5 jam.
Untuk memastikan kehandalan
produk mobilnya, Dasep terus
melakukan uji coba. Karena itu,
evaluasi dan test drive akan terus
dilakukannya sampai akhir tahun
2012. Rencananya Dasep akan mulai
memproduksi secara masal mobil
Ahmadi mulai tahun 2013 dengan
volume produksi 5.000-10.000 unit
per tahun.
Prospek cerah mobil listrik
Ahmadi
tampaknya
sudah
menunggu di depan mata menyusul
munculnya minat sejumlah negara,
yaitu Norwegia, Turki, Bangladesh,
Argentina dan Korea Selatan untuk
membeli mobil listrik Ahmadi yang
bentuknya sangat mirip dengan
mobil Hyundai Atoz’ ini.
Kalau
pesanan
pembelian
mobil listrik oleh negara lain jadi
direalisasikan, Dasep berencana
untuk mengubah merek mobilnya
dari Ahmadi menjadi Evina, yang
tidak lain adalah singkatan dari
Electric Vehicle Indonesia. mi
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IKM LOGAM CEPER

HARAPKAN DUKUNGAN
PEMERINTAH DALAM PASOKAN
BAHAN BAKU

Negara-negara maju di dunia memiliki industri logam yang maju dan modern,
khususnya industri besi baja, karena material utama mulai dari pembangunan
infrastruktur, hingga perlengkapan rumah tangga dipastikan akan mengkonsumsi
besi baja dengan jumlah sangat besar. Namun demikian krisis bahan baku yang
dialami industri baja akibat tidak dapat memperoleh pasokan bahan baku,
mengakibatkan pada tahun ini diperkirakan pertumbuhan sektor industri logam
mengalami perlambatan hingga 3,71%.
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S

alah satu sentra industri
pengecoran
logam
di
Indonesia, adalah yang berada
di wilayah Ceper,
Jawa
Tengah. Industri kecil yang bergerak
di bidang pengecoran logam dan
permesinan mengharapkan, adanya
kebijakan pengadaan bahan baku di
dalam negeri bisa tercukupi dengan
harga terjangkau. Sebab jika hal
tersebut tidak tercapai, naiknya harga
bahan baku menyebabkan harga
patokan produksi juga meningkat.
Produsen pengecoran logam sendiri
tidak dapat menaikkan harga sewaktuwaktu. Akibatnya mereka terpaksa
menekan kualitas produksinya, dengan
harga yang sudah disepakati, dan
konsekuensi penggunaan bahan baku
yang menggunakan logam jenis apapun.
Hal tersebut dikemukakan Manajer
Koperasi Industri Pengecoran Logam
dan Permesinan “Batur Jaya,” Affan
Susanto, di Ceper, Klaten, Jawa
Tengah ( Jateng). Koperasi yang bidang
usahanya antara lain melayani jasa
permesinan dan pemasaran produk
anggota dan pengadaan bahan bakunya

ini, memiliki 240 anggota pengusaha
cor logam. Sebenarnya wilayah Ceper
dikenal sebagai pemasok pengecoran
logam, dan diperkirakan wilayah
tersebut memasok kebutuhan logam
cor nasional antara 40 s/d 60%, tutur
Affan di kantornya, beberapa waktu
yang lalu.
“Dari sekitar empat desa di
wilayah Kabupaten Klaten ini yakni
Desa Tegalrejo, Ngawonggo, Ceper,
dan Urung terdapat sekitar 300’an
pengusaha yang bergerak di bidang
cor logam. Sejak tahun 2000’an dan
memasuki tahun 2005/06 sudah
menggunakan
sistem
inducing
furnishing yang menggunakan bahan
baku listrik, sebagai pengalihan dari
sebelumnya menggunakan kokas yang
semakin lama semakin tinggi harganya.
Waktu itu perkembangan industri
logam cor mengalami perkembangan
cukup bagus, jelas Affan.
Sampai pada masa kini di mana
pengadaan bahan baku scrap semakin
sulit, baik dari dalam negeri apalagi
yang berasal dari impor, karena scrap
dianggap sebagai bahan berbahaya dan

beracun (B3). Padahal Koperasi yang
berdiri sejak tahun 1976 dan diresmikan
Menteri Perindustrian kala itu M. Yusuf
ini bekerjasama antara lain dengan
beberapa lembaga kementerian seperti
Departemen Pekerjaan Umum untuk
produksi lampu jalan/lampu taman;
Ditjen Cipta Karya untuk sambungan
pipa
air
minum;
Departemen
Kesehatan dengan produksi pompa
air dangkal; PT Tambang Timah
dengan pompa pasir dan wearing plate;
PT (Persero) Pupuk Kaltim dengan
produksi gratting; PT (Persero) Kereta
Api dengan produksi blok rem kereta
api; serta berbagai lembaga/perusahaan
lainnya yang menggunakan produkproduk cor logam.
“Dengan posisi sebagai IKM, kami
terjepit dalam persaingan baik dengan
produsen sejenis yang usahanya lebih
besar, dan juga dengan produk lain
seperti bahan baku dari plastik asal
RRT yang lebih murah dan kualitasnya
masih masuk hitungan (ring). Saat
ini kami membutuhkan bahan baku
scap untuk produksi cor logam pipa
fitting (pesanan PDAM), komponen
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untuk pabrik gula, blok kanvas rem
(pesanan PT Kereta Api Indonesia),
komponen untuk mesin konstruksi,
pabrik gula, tekstil, pompa-pompa
pertambangan, pabrik besi, dan
untuk memenuhi pesanan komponen
otomotif, khususnya untuk komponen
die casting. Diperkirakan setiap bulan
kami membutuhkan pasokan bahan
baku sekitar 6.000 ton, untuk pig iron
saja, yang dipasok dari Rusia, RRT, dan
Jepang.
Untuk bahan baku scrap yang ada
saat ini harganya sekitar Rp 5.300,-/
kg, padahal bagi IKM idealnya jika
harga scrap sekitar Rp 4.000,-/kg,
supaya mereka dapat bersaing dengan
perusahaan besar, ataupun dengan
industri pengecoran logam, sehingga
produknya harus lebih kompetitif.
Idealnya dibutuhkan bahan baku
yang memadai dengan harga yang
terjangkau. “Jangan sampai kebutuhan
mendesak pada IKM ini menjadikan
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produk logam yang dipilih, tidak
mampu memenuhi kualifikasi yang
dibutuhkan, sehingga jenis logam kelas
apapun, akhirnya terpaksa dipilih,”
Affan menambahkan.
Karena itu IKM mengharapkan
potensi logam cor dalam negeri
dapat ditingkatkan, dengan jaminan
bahan baku dan kualifikasi tertentu
dan komposisi mutu sesuai pesanan.
Sebab yang dihasilkan koperasi ini
juga terhitung besar dengan sekali
pesanan untuk blok kanvas rem kereta
api saja, misalnya mencapai 50 s/d 150
ribu unit. Jadi diperkirakan produksi
untuk satu pesanan saja mencapai
190 ribu unit per hari. Sementara
untuk mengetahui kualitas cor yang
dilihat dari perbedaan komposisinya,
dilakukan oleh sejumlah laboratorium
penelitian dan pengembangan Balai
Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T)
Kementerian Perindustrian, atau Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi

(BPPT), serta Politeknik Manufaktur
(Polman) yang memiliki sertifikasi uji
logam peralatan pengecoran.
Dilihat dari trennya, pertumbuhan
industri logam cenderung meningkat,
apalagi bagi industri kecil dan
menengah,
tantangannya
adalah
menghasilkan produksi yang bermutu
sesuai permintaan. Itu sebabnya
pengusaha di sini mengharapkan
adanya sentuhan pemerintah dalam
mengupayakan pengadaan bahan
baku seperti scrap misalnya, sehingga
produksinya dapat bersaing karena
ditunjang oleh sumber daya berkualitas,
dan peralatan yang memadai.
Rekomendasi Langkah Atasi
Importasi Scrap Importasi
Pengolahan Limbah Non B3
Dalam diskusi yang membahas
kinerja industri baja di Kemenperin,
beberapa waktu yang lalu rekomendasi
jangka pendek yang diusulkan di
antaranya adalah solusi penanganan
scrap yang tertahan di pelabuhan
dikaitkan kebutuhan bahan baku
industri peleburan logam yang
mendesak, dilakukan melalui produk
hukum sebagai kebijakan pemerintah.
Tim satgas yang menangani masalah
limbah non B3 diharap duduk bersama
menyelesaikan permasalahan importasi
scrap limbah non B3, dan diharapkan
tim ini bekerja lebih optimal dan
kooperatif menyelesaikan persoalan
menyangkut hajat hidup orang banyak.
Karena itu solusi penanganan scrap
yang tertahan di pelabuhan dikaitkan
dengan kebutuhan bahan baku industri
peleburan logam yang mendesak
dilakukan melalui produk hukum
kebijakan pemerintah. Sejalan dengan
hal tersebut diharapkan segera lahir
revisi Permendag No. 39 tahun 2009
yang mengacu kepada ketentuan terkait.
Dalam jangka panjang diharapkan
adanya mekanisme perbaikan importasi
scrap yang lebih menjamin para
produsen Importir Pengelola Limbah
non B3, sehingga kejadian yang tahun
ini tidak terulang lagi. mi
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Mobil Listrik Nasional,
Jangan Sekedar Latah

Berbagai lembaga, khususnya BUMN tengah terus
mengembangkan mobil listrik nasional. Tak ketinggalan LIPI
dan kalangan Perguruan Tinggi yang juga terlibat dalam riset
dan pengembangan prototipe.

L

embaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI) misalnya,
sejak tahun 1997, telah
mengembangkan prototipe
mobil listrik. Hanya saja, saat itu dibuat
khusus untuk non jalan raya. Antara lain
untuk mobil golf dan yang jarak dekat.
“Baru tahun 2005, kami kembangkan
mobil listrik untuk jalan raya,” kata
Kepala Bidang Peralatan Transportasi
LIPI Abdul Hapid di Bandung, belum
lama ini.
Bahkan, menurut Hapid, pihaknya
telah membuat mobil listrik dengan
tampilan jenis kijang pada tahun
2009. Mobil itu pula yang hingga kini
menemani Hapid ke berbagai tempat,
bahkan sudah mampu menempuh
perjalanan Jakarta-Bandung. Pada
tahun 2011, sebuah model mobil
listrik jenis mini bus dibuat LIPI.
Mobil jenis minibus itu dapat diisi

oleh 15 penumpang dan sudah
dapat dipergunakan untuk berbagai
keperluan. “Bapak Menristek sering
menggunakan mobil ini,” kata Hapid.
Kekuatan minibus itu adalah
harus diisi baterainya tiap 150 KM.
Kecepatannya sendiri maksimal 100
KM per jam. Hapid sendiri mengaku
jika minibus itu, selama dipergunakan
tidak pernah mogok. Hanya saja, saat
ini perlu pengembangan lebih lanjut,
mengingat tingginya biaya yang
dibutuhkan. “Harus industri yang
memproduksi. Kami tidak mungkin
memproduksi masal. Ini soal biaya.
Sebagai gambaran, untuk membuat
minibus listrik ini saja, dibutuhkan
dana dari satu bidang penelitian di
LIPI tahun 2010-2011,” jelasnya.
Selain LIPI, PT Pindad dan PT
Dirgantara Indonesia (PT DI) pun
tengah membuat prototipe mobil

listrik. Mobil listrik buatan PT
Pindad misalnya, didesain mirip sedan,
dengan baterai di bagasi. LIPI sendiri
mendesain mobil listrik futuristik SV-1
seharga Rp 2 miliar. Mobil itu kerja
sama LIPI dengan bengkel modifikasi
mobil di Bandung.
Sebelumnya, Menteri Riset dan
Teknologi Gusti Muhammad Hatta
menyatakan pihaknya saat ini sedang
mengembangkan prototipe terbaru
dari mobil listrik. Ia mengatakan saat
ini pihaknya sedang mengerjakan
mobil yang bisa digunakan untuk rapat.
Namanya executive mobile meeting.
Untuk mobil rapat tersebut Gusti
menyatakan proyeknya bisa selesai
tahun 2012 ini.
Kiprah Perguruan Tinggi
Terkait kiprah kalangan Perguruan
Tinggi, Akademisi Institut Teknologi
Surabaya (ITS) Muhammad Nur
Yuniarto, salah seorang yang terlibat
dalam tim mobil listrik nasional,
mengatakan, skema pengembangan
(roadmap) mobil listrik nasional sudah
selesai dirumuskan, tinggal dijalankan.
“Roadmap mengagendakan mobil
listrik nasional sudah ada barangnya
pada 2014,” ujar Nur Yuniarto.
Produk yang diluncurkan nanti
(2014) masih bersifat prototipe dan
digunakan sebagai mobil konsep atau
embrio untuk pengembangan ke depan.
Produksi massal ditargetkan pada
2018 karena pihaknya memang tidak
mau mobil listrik nasional yang asal
comot. “Kami mau 100 persen buatan
Indonesia mulai dari komponen hingga
jadi mobil,” tegasnya.
Ditambahkannya,
salah
satu
hal yang perlu diperhatikan adalah
persiapan matang dengan koordinasi
maksimum dari lembaga kementerian
di
Indonesia.
Jangan
sampai
pengalaman pahit industri nasional,
seperti Texmaco dan PT DI, terjadi
pada proyek mobil nasional ini.
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Sementara itu, Institut Teknologi
Bandung (ITB) telah meluncurkan
mobil balap kecil buatan mahasiswanya.
Mobil bernama Mushika itu akan
menjajal
ketangguhannya
dalam
lomba perdananya di ajang Society
Automotive Engineering (SAE) di
Jepang pada 3-5 September 2012.
Mesin mobil balap Mushika
sebesar 600 cc dan berbobot sekitar 220
kilogram. Biaya pembuatan mobilnya
Rp 230 juta. Selain mobil bakap,
menyiapkan prototipe untuk kendaraan
pikap, mobil boks, mobil golf, double
cabin, sampai untuk sedan dan minibus
kecil.
Memakai komponen utama motor
listrik dan baterai, motor diletakkan di
gardan belakang. Seperti mobil VW
kodok, mesinnya berjalan mendorong
bukan menarik. Untuk varian mobil
lain, mesin bisa diletakkan di depan
seperti sedan atau pada masing-masing
roda.
Mobil berbobot 1 ton ini
mempunyai tiga persneling, yaitu
untuk maju, mundur, dan netral atau
parkir. Panjang mobil ini 3,3 meter,
lebar 1,5 meter, dan tinggi 1,7 meter.
Desain yang dibuat sejak Maret hingga
Mei 2012 lalu itu melibatkan 9 dosen,
mahasiswa, dan alumni Desain Produk
ITB. Rancangannya juga memenuhi
selera pasar tentang mobil serbaguna.
Platform kendaraan dari bagian
depan hingga belakang dibuat
tunggal, namun bisa dipakai untuk
14 jenis mobil, misalnya pick up,
double cabin berkursi 4, hingga sedan.
Menariknya, pemakai mobil listrik
itu bisa membongkar pasang seluruh
pilarnya, mulai dari pintu, atap, hingga
dek belakang menjadi kendaraan yang
diinginkan.
Nantinya, pemakai mobil listrik itu
harus berurusan dengan penggantian
surat-surat kendaraan jika ingin
mengubah mobilnya dari pick up
menjadi sedan, atau sebaliknya. Mobil
listrik ITB itu belum diberi nama.
Mahasiswa sementara menamakannya
sebagai Si Jalak.
Tantangan
Mobil listrik saat ini memang
menjadi salah satu fokus pemerintah,
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khususnya
guna
mengurangi
ketergantungan masyarakat terhadap
subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).
Guna pengembangannya, pemerintah
diminta harus mendorong dengan
memberikan insentif-insentif yang
dibutuhkan industri.
Tentunya, yang lebih penting dari
pengembangan mobil listrik nasional
adalah, program tersebut bukanlah
program ikut-ikutan tren alias latah.
Hal lain yang harus dipertimbangkan
adalah,
kesiapan
infrastruktur
pendukungnya. Karena selama ini,
persoalan infrastruktur itu pula yang
dipersoalkan oleh banyak kalangan,
utamanya produsen mobil di Indonesia.
Infrastruktur
penunjang
yang
dibutuhkan
itu
di
antaranya
ketersediaan stasiun pengisian bahan
bakar listrik. Penunjang lainnya adalah
tempat parkir khusus mobil listrik serta
berbagai sarana pendukung lainnya.
Sebagai industri baru, salah satu
tantangannya adalah keterbatasan
komponen di dalam negeri. Saat ini
sekitar 50 persen komponen mobil
listrik masih diimpor dari luar, seperti
baterai, inventer, motor listrik, charger,

dan beberapa komponen lainnya.
Bila ingin berkembang, seharusnya
pemerintah sudah menerapkan tarif nol
dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
terhadap komponen impor tesebut.
Selain masalah pajak, pemerintah
diharapkan harus mulai berpikir
memberikan subsidi atau insentif
kepada masyarakat agar menarik minat
beralih ke mobil listrik. Subsidi itu bisa
diberikan dalam bentuk langsung atau
pembebasan pajak kendaraan.
Infrastruktur
penunjang
yang
dibutuhkan
itu
di
antaranya
ketersediaan stasiun pengisian bahan
bakar listrik. Penunjang lainnya adalah
tempat parkir khusus mobil listrik serta
berbagai sarana pendukung lainnya.
Selain itu, sinergi antar instansi
harus dilakukan, agar semua pihak
bekerja bersama sesuai tugasnya
masing-masing. Hal ini penting,
mengingat pengembangan mobil
listrik nasional butuh kerja keras
dan kerjasama dengan semua pihak.
Tentunya, setelah pemerintah sinergis,
dibutuhkan keterlibatan kalangan
industri untuk memproduksi secara
masal. mi
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RADAR ISRA
Si Pengawas Laut

Sebagai negara maritim, transportasi laut menjadi salah satu elemen penting bagi kegiatan transportasi di Indonesia. Selain itu, luasnya laut yang dimiliki Indonesia juga menuntut pengawasan
yang lebih cermat agar tidak terjadi insiden dalam transportasi laut serta pengamanan yang lebih
ketat bagi masuknya setiap ancaman melalui laut.

U

ntuk mengawasi kegiatan
lalu lintas transportasi
melalui laut dan menjaga
wilayah laut Indonesia
dari setiap ancaman, PT INTI dan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI) telah memproduksi sebuah
alat pengawas laut yang dinamakan
Indonesian Sea Radar (ISRA).
“Aplikasi dari radar ini adalah untuk
memonitor lalu lintas kapal laut di
pelabuhan. Radar ISRA bisa digunakan

sebagai pemandu kapal-kapal besar
yang lalu lalang di pelabuhan agar
tidak bertabrakan atau mengantisipasi
masuknya kapal laut pendatang ilegal,”
kata Hermawan Budi, staf marketing
PT INTI.
Selain itu, ungkapnya,
ISRA
juga memiliki kemampuan untuk
memonitor kapal laut di pinggir pantai,
seperti daerah pantai di pulau terluar
atau wilayah laut yang berbatasan
dengan negara lain yang rawan

didatangi kapal asing tanpa izin.
Menurut Hermawan, ISRA lahir
setelah melalui kegiatan riset dan
ujicoba yang dilakukan pihak LIPI
selama beberapa tahun. Setelah hasil
riset dan ujicoba cukup meyakinkan,
maka pada tahun lalu alat tersebut
mulai diproduksi oleh PT INTI.
“Radar ini merupakan proyek
bersama PT INTI dengan LIPI. Dalam
proyek ini, LIPI bertugas melakukan
pengembangan kemampuan alat itu
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dan PT INTI bertugas memproduksi
dan memasarkannya,” katanya.
Spesifikasi
Radar ISRA memiliki panjang 2
meter dan lebar 1 meter dengan bobot
sekitar 200 kg. Jangkauan deteksinya
bisa mencapai wilayah sejauh 64 km.
Radar ini juga telah menggunakan
teknologi
Frequency-Modulated
Continuous (FM-CW). Radar ini
diletakkan di tepi pantai dengan
ketinggian sekitar 30 meter hingga 40
meter dari permukaan laut.
Walaupun bentuknya tak lebih
seperti balok es es tapi cara kerjanya
cukup canggih, dimana
tak ada
kapal besar maupun kecil yang bisa
menghindarinya. Cara kerja radar itu
terfokus pada bagian kepala berbentuk
persegi panjang yang secara kontinu
menembakkan gelombang dengan
modulasi FM-radio ke arah laut. Begitu
“menangkap” kapal laut yang mendekat,
sinyal itu kembali memantul ke pantai.
Dalam sekejap, keberadaan kapal laut
itu sudah terlihat di layar monitor.
Kemampuan radar ini dalam
menangkap pergerakan kapal sudah
dibuktikan melalui ujicoba di wilayah
Cilegon. Pada uji coba tersebut, radar
ISRA mampu menangkap pergerakan
kapal yang lalu lalang di perairan Selat
Sunda .
Keberadaan
radar
pengawas
pantai sebenarnya bukanlah barang
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ISRA memiliki kemampuan
memonitor lalu lintas
kapal laut di pelabuhan,
memonitor kapal laut di
pinggir pantai, seperti daerah
pantai di
pulau terluar atau wilayah
laut yang berbatasan dengan
negara lain yang rawan
didatangi kapal asing tanpa
izin dan pemandu kapalkapal besar yang lalu lalang
di pelabuhan agar
tidak bertabrakan
baru di Indonesia. Banyak instansi
pemerintah maupun swasta yang telah
menggunakan radar untuk memantau
kegiatan lalu lintas laut. Radar-radar
itu didapatkan dari luar negeri.
Namun, menurut Hermawan,
keberadaan radar yang digunakan
sejumlah instansi di dalam negeri
saat ini, sudah ketinggalan jaman dan
tidak lebih unggul dari ISRA. “Radar
ISRA memiliki sejumlah keunggulan
dibandingkan dengan radar-radar yang
beredar saat ini,” papar Hermawan.
Adapun keunggulan yang dimiliki
radar buatan PT INTI itu antara lain
adalah soal penggunaan daya listrik.
Jika radar-radar produk asing yang ada
di Indonesia saat ini membutuhkan
saya listrik lebih dari 25 watt untuk

mengoperasikan, maka radar ISRA
hanya butuh daya listrik sebanyak 2
watt saja.“Keunggulan lain dari radar
ISRA adalah tidak terdeteksi oleh radar
scanner, sehingga sangat cocok untuk
kegiatan pertahanan dan keamanan,”
ujarnya.
Dari segi harga jual, jelasnya, radar
ini juga dipastikan jauh lebih murah
dari harga radar buatan produk asing.
Sebagai produk lokal, PT INTI juga
berusaha agar bahan baku dalam
pembuatan radar ISRA bisa diperoleh
dari dalam negeri. Hingga akhir tahun
2012 ini, kandungan lokal yang ada
dalam produk ISRA mencapai sekitar
65%. Sementara sisanya 35% lagi
masih harus diimpor. “Komponen yang
diimpor kebanyakan adalah komponen
elektronik yang hingga saat ini belum
bisa diproduksi oleh perusahaan di
dalam negeri,” jelas Hermawan.
Dengan segala keunggulannya
itu, ISRA diyakini akan dengan
mudah menembus pasar lokal dan
internasional. Tanda-tanda ke arah itu
sudah mulai tampak dengan besarnya
minat sejumlah negara, seperti
Malaysia dan Brunei terhadap radar
tersebut.“Malaysia dan Brunei serta
sejumlah negara ASEAN lainnya sudah
meminta penjelasan mengenai produk
kami dan mereka menyatakan puas
terhadap radar itu,” kata Hermawan.
Walaupun begitu, PT INTI belum
bisa menjual radar ISRA ke pasaran
secara resmi karena produk tersebut
sedang menjalani proses sertifikasi di
Dinas Penelitian dan Pengembangan
(Dislitbang) TNI AL. Diharapkan
dalam waktu dekat ini sertifikasi
terhadap radar itu bisa dikeluarkan.“Jika
sertifikasi sudah keluar, maka kami
akan segera melakukan produksi secara
massa l dan menjualnya ke pasaran,”
tuturnya.
Saat ini, untuk membuat satu unit
radar ISRA, PT INTI membutuhkan
waktu sekitar enam bulan. Namun, jika
sudah diproduksi secara massal, maka
perusahaan akan memproduksi radar
tersebut sebanyak 4 hingga 6 unit setiap
bulannya. mi
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