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PengantarRedaksi

Peningkatan Daya Saing
Melalui Kawasan Industri
Arus investasi terus mengalir di Tanah
Air. Saat ini banyak investor yang sedang
melirik Indonesia sebagai negara tujuan
investasi. Indonesia dinilai sebagai tempat
yang cocok untuk berinvestasi. Tak hanya
dari lokal, investor asing pun semakin gencar
menanamkan modalnya di Indonesia. Salah
satu upaya untuk meningkatkan daya saing
dan daya tarik investasi di dalam negeri adalah
tersedianya lahan industri yang memadai
berupa kawasan industri.
Dengan menyediakan lokasi industri yang
siap pakai meliputi : lahan yang telah siap
bangun; adanya jaminan hak atas tanah dapat
diperoleh dengan mudah; tersedianya sarana
dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor;
dan kemudahan dalam mendapatkan
perizinan, diharapkan investor dapat segera
membangun
dan
mengoperasionalkan
pabriknya. Selain itu untuk mendukung
kelancaran operasional pabrik tersebut,
diperlukan adanya suasana yang kondusif
sehingga faktor keamanan, kenyamanan dan
ketentraman bagi investor mutlak diperlukan.
Dalam laporan utama edisi kali ini,
redaksi
mengangkat
beberapa
aspek
yang terkait dengan peningkatan daya
saing industri melalui pengembangan
kawasan industri, termasuk diantaranya
pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK) Sei Mangkei yang mulai diminati
beberapa investor, investasi manufaktur yang
makin diminati serta pertumbuhan industri
manufaktur hingga akhir tahun 2012 yang
diproyeksikan akan mampu mencapai 6,75%
atau melampaui pertumbuhan ekonomi
nasional. Pencapaian itu terutama didorong
oleh peningkatan realisasi proyek investasi
yang terjadi di sejumlah sektor industri.
Masih terkait dengan investasi dan
kawasan industri, sedikit ulasan mengenai
demo buruh juga mengemukan dalam edisi
kali ini, hal ini tidak terlepas dari adanya demo
buruh akhir-akhir ini yang mengakibatkan
keresahan sejumlah investor.Bahkan, dalam
suatu kesempatan, pengusaha mengancam
akan menghentikan kegiatan produksi dan
hengkang ke negara tetangga, bila ancaman
aksi demo yang menjurus pada tindakan

anarkis tidak bisa ditertibkan pemerintah.
Dalam rubrik Kebijakan, redaksi
mengangkat beberapa peraturan SNI
yang berlaku hingga September 2012,
dicabutnya Perpanjangan safeguards yang
membuat timbulnya kekuatiran industri
paku akan bangkrut, Hilirisasi Tambang
dan
Perkembangan
Industri
Logam
serta Instrumen Trade Remedies Untuk
Menyelamatkan Industri Nasional. Hal yang
menarik adalah Kebijakan Bea Keluar CPO
setelah Malaysia menurunkan Bea Keluarnya
secara drastis.
Sementara itu dalam rubrik Ekbis, redaksi
mencatat beberapa perkembangan baru
terkait dengan investasi terkait sektor industri,
diantaranya penguatan hubungan RIEropa melalui European Union-Indonesia
Business Dialogue (EIBD), realisasi rencana
investasi sebesar Rp 1,5 triliun, L’Oreal
yang menanamkan investasi Rp1,25 triliun
di Indonesia, Shandong Group yang akan
membangun pabrik ban senilai US$500 juta,
realisasi investasi Denso, peluncuran mobil
murah Astra serta perkembangan industri
pengolahan daging.
Sosok kali ini akan menampilkan Tonton
Taufik, pengusaha muda yang berhasil
mendirikan industri mebel rotannya di
Cirebon dan mampu menyabet perhatian
kalangan pembeli di luar negeri. Bukan saja
karena produknya memiliki kualitas dan daya
saing yang prima tetapi juga karena Tonton
sangat inovatif dan kreatif dalam memasarkan
produknya.
Rubrik Teknologi menampilkan hasil
karya Institut Teknologi Bandung (ITB)
yang sudah mampu mendesain chipset 4G.
Chipset adalah sekumpulan IC kecil atau
chip yang dirancang untuk bekerjasama
dan memiliki fungsi tertentu seperti
chipset, antena, board CTE (common table
expression) dan beberapa komponen 4G
lainnya
Demikian tulisan yang kami sajikan pada
Media Industri edisi-4 tahun 2012, semoga
bermanfaat, selamat membaca.
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Bantuan untuk Industri
Tahun 2013 mungkin akan menjadi tahun penuh tantangan
bagi kalangan industri nasional. Biaya produksi yang mereka
keluarkan pada tahun itu dipastikan akan mengalami
peningkatan. Hal tercermin dari akan adanya kenaikan harga
gas, kenaikan tarif dasar listrik (TDL) serta upah pekerja/
buruh secara signifikan pada 2013.
Kenaikan elemen-elemen biaya produksi itu bisa memicu
merosotnya daya saing produk industri apalagi pada tahun
depan persaingan untuk merebut pasar, baik pasar lokal
maupun internasional, semakin ketat mengingat kondisi
ekonomi di Uni Eropa dan Amerika yang belum pulih yang
mengakibatkan produsen berlomba-lomba mencari pasar
baru.

Program Revitalisasi Mesin TPT

Untuk bisa memasuki pasar baru, tentunya suatu produk
harus bisa memiliki tingkat daya saing yang lebih tinggi
dari produk lainnya. Tingkat daya saing suatu produk antara
lain bisa diukur dari kualitas dan harga jualnya di pasar. Jika
kualitas suatu produk jauh lebih baik dan harganya juga lebih
murah dari produk lain, maka produk tersebut berpeluang
besar untuk memenangkan pasar.

Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
menunjukkan pertumbuhan penanaman modal dalam
negeri (PMDN) di sektor industri terutama disumbang oleh
industri barang dari kulit dan alas kaki serta industri tekstil.

Tentunya, bagi industri di Indonesia, untuk bisa membuat
produk dengan harga murah akan menghadapi suatu
tantangan. Tantangan yang terberat mungkin adalah kenaikan
upah pekerja. Sejumlah daerah bahkan telah menetapkan
besaran upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2013
yang cukup besar dibandingkan UMP tahun sebelumnya.
Karena itu, guna menekan biaya produksi yang mengalami
kenaikan, perlu adanya bantuan dari pemerintah kepada
pelaku industri dalam negeri. Dengan adanya bantuan itu,
maka beban industri bisa berkurang sehingga biaya produksi
bisa ditekan dan daya saing produk yang dihasilkannya cukup
tinggi sehingga bisa menguasai pasar lokal dan menembus
pasar internasional.
Sumantri Sugondo
Semarang
Redaksi :
Pemerintah menaruh perhatian besar bagi perkembangan industri
di dalam negeri. Hal ini tercermin dari upaya pemerintah untuk
mengurangi beban meningkatnya biaya produksi yang harus
dikeluarkan produsen, terutama akibat kenaikan upah minimum
provinsi. Sejumlah insentif telah dan akan diluncurkan
pemerintah.
Misalnya, untuk mengurangi beban lonjakan biaya produksi,
pemerintah akan memberikan insentif non cash kepada pelaku
usaha di dalam negeri. Selain itu, tiga sektor industri juga
mendapat keringanan berupa penundaan pembayaran UMP
baru.

Program revitalisasi mesin industri tekstil dan produk tekstil
(TPT) yang diluncurkan Kementerian Perindustrian sejak
beberapa tahun lalu, telah berhasil memicu investasi di
sektor industri tersebut,.

Salah satu pendorong meningkatnya investasi di sektor
TPT adalah program revitalisasi mesin yang digulirkan
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sejak beberapa
tahun terakhir ini.
Bantuan dana yang diberikan Kemenperin telah memicu
kalangan pelaku industri di sektor TPT untuk mengganti
mesin-mesinnya yang telah uzur dengan mesin baru yang
lebih efisien.
Dengan peningkatan investasi serta banyaknya industri TPT
yang menggunakan mesin-mesin baru, maka industri TPT
berpeluang besar untuk tetap menjadi salah satu industri yang
memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.
Dengan melihat hasil yang positif ini, sudah seharusnya
Kemenperin melanjutkan lagi program revitalisasi mesin
TPT di tahun-tahun mendatang dengan dana yang lebih
besar.
Suryanto Adi
Bandung
Redaksi :
Program revitalisasi permesinan TPT akan tetap dilanjutkan
pada tahun depan. Kemenperin telah mengalokasikan dana
revitalisasi permesinan TPT tersebut. Adapun besarnya dana
yang dikucurkan disesuaikan dengan anggaran Kemenperin yang
telah disetujui oleh legislatif.

Media Industri • No. 04 - 2012

5

LaporanUtama

Mendorong Investasi

Dengan Kawasan Industri
Pembangunan industri merupakan salah satu pilar pembangunan
perekonomian nasional yang diarahkan dengan menerapkan
prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan
dan didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial,
dan lingkungan hidup. Saat ini pembangunan industri sedang
dihadapkan pada persaingan global yang sangat berpengaruh
terhadap perkembangan industri nasional.

P

eningkatan
daya
saing
industri merupakan salah satu
pilihan yang harus dilakukan
agar produk industri nasional
mampu bersaing di dalam negeri
maupun di luar negeri. Salah satu
upaya untuk meningkatkan daya saing
dan daya tarik investasi di dalam negeri
adalah tersedianya lahan industri yang
memadai berupa kawasan industri.
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Kawasan
industri
merupakan
tempat pemusatan kegiatan industri
yang dilengkapi dengan sarana
dan prasarana penunjang yang
dikembangkan dan dikelola perusahaan
kawasan industri yang telah memiliki
izin usaha kawasan industri.
Pembangunan
kawasan
industri merupakan sarana untuk
mengembangkan
industri
yang

berwawasan
lingkungan
serta
memberikan kemudahan dan daya
tarik bagi investasi dengan pendekatan
konsep efisiensi, tata ruang, dan
lingkungan hidup.
Pada awalnya, kawasan industri
pertama kali dibangun pada 1970 yang
merupakan upaya pemerintah untuk
mengendalikan pertumbuhan industri
yang jumlahnya semakin meningkat.
Selain itu, kawasan yang didirikan
pemerintah ini diarahkan untuk
mengatasi berbagai permasalahan
yang muncul sebagai dampak dari
pembangunan
kawasan
tersebut,
seperti mengendalikan pencemaran
lingkungan, mengatasi keterbatasan
infrastruktur pendukung industri, dan
mengakomodasi kebutuhan terhadap
pemukiman di sekitar lokasi industri.
Pada dekade 1970-1989, jumlah
kawasan industri tercatat sebanyak 8
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Luas Kawasan Industri di Indonesia hingga Juni 2012 (hektare)
Lahan

Bangunan Industri

Tenan

DKI Jakarta

Wilayah

1.089,8

914,5

527

Banten

2.790,66

1.308

1.079

Jawa Barat

13.034,7

5.582,13

3.167

Jawa Tengah

1.766

557

976

Jawa Timur

1.415

943

596

Kep. Riau

1.663

788,85

291

Riau

1.590

1.590

150

Sumatra Utara

1.403

522

332

Sumatra Barat

200

45

6

Sulawesi Selatan

322,5

350

224

Sulawesi Tengah

1.500

-

-

546

52

5

27.320,66

11.212,48

7.211

Kalimantan Timur
Total

Sumber: Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, diolah Kementerian Perindustrian

kawasan industri dengan luas lahan
sekitar 2.896 hektare. Kawasan industri
tersebut tersebar di sejumlah daerah,
seperti Jakarta, Cilegon, Cilacap,
Surabaya, Medan, Lampung, dan
Ujung Pandang.
Seiring dengan berjalannya waktu,
jumlah lahan kawasan industri terus
bertambah setiap tahun karena
didorong
pengembangan
usaha
sejumlah perusahaan.
Berdasarkan
data
Himpunan
Kawasan Industri (HKI), saat ini
kawasan industri berjumlah lebih dari
60 kawasan yang tersebar di 13 provinsi.
Adapun total lahannya tercatat seluas
27.320,66 hektare.
Permintaan lahan industri mencapai
rata-rata 1.000—1.200 hektare per
tahun, terutama selama 2 tahun
belakangan ini, seiring dengan animo
investor yang tinggi untuk membangun
pabrik di Indonesia.
Mayoritas
permintaan
lahan
industri tersebut berada di wilayah
Bekasi dan Karawang, Jawa Barat,
yakni sekitar 600 hektare atau 60% dari
total permintaan tahunan. Adapun 300
hektare atau sekitar 30% permintaan
lainnya tersebar di sejumlah kawasan
industri lainnya, seperti Sumatera dan
Sulawesi.
Sesuai dengan regulasi yang telah

ditetapkan pemerintah, pengembang
kawasan industri harus membangun
kawasan maksimal 70% dari total
lahan yang tersedia. Adapun 30%
lahan lainnya harus digunakan untuk
pembangunan
sarana-prasarana,
ruang terbuka hijau, dan kebutuhan
pendukung kawasan industri lainnya.
Terkendala Infrastruktur
Ketua Umum Himpunan Kawasan
Industri (HKI), Sanny Iskandar,
menuturkan
infrastruktur
masih
menjadi masalah utama pengembangan
kawasan industri di sejumlah daerah,
terutama di luar Pulau Jawa.
Meskipun
lahan
yang
siap
pakai masih cukup luas di beberapa
wilayah, sejumlah investor masih
mempertimbangkan
untuk
menggunakannya karena terkendala
Permintaan Lahan (hektare)
Tahun

Permintaan Lahan (ha)

2011

1.000 – 1.200

2012

1.000 – 1.200

2013

500

Sumber: HKI Indonesia, diolah Kementerian
Perindustrian

keterbatasan infrastruktur di sejumlah
kawasan industri tersebut.
Saat ini, menurutnya, Bekasi dan
Karawang merupakan daerah yang
paling banyak diminati investor
setiap tahun karena didukung dengan
infrastruktur yang memadai.
Dia mencontohkan lokasi dua
daerah tersebut didukung dengan jalan
tol serta berdekatan dengan pelabuhan
dan bandar udara (bandara) sehingga
memudahkan
perusahaan
untuk
melakukan pengiriman.
Dengan
demikian,
sejumlah
kawasan industri telah kehabisan lahan
karena banyak investor yang berminat
membangun pabrik di daerah tersebut.
Bahkan,
beberapa
pengembang
menolak permintaan dari perusahaan
yang ingin membangun pabriknya
karena lahan yang tersedia sudah
penuh.
“Namun, sejumlah pengembang
kawasan industri berusaha memperluas
lahan untuk memenuhi permintaan
sejumlah investor hingga beberapa
tahun ke depan,” tuturnya, beberapa
waktu lalu. Menurutnya, pengembang
kawasan industri di sejumlah daerah
mengeluhkan proses perizinan masih
sangat rumit dan biaya tinggi, walaupun
sudah ada Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PPTSP) yang dilakukan Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).
Dia mencontohkan biaya Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) di
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera
Utara, naik mencapai 700%, yakni
Rp72.667,88 per meter persegi, jauh
lebih tinggi dibandingkan dengan Kota
Medan yang hanya Rp10.540 per meter
persegi. Kasus lainnya adalah masa
pengurusan IMB oleh BPPT di Kab
Bekasi dari 60 hari menjadi 132 hari.
Selain itu, izin pemasukan barang di
Pulau Batam, Kep Riau hanya diberikan
3 bulan sementara kegiatan proyek
memakan waktu 6 bulan dan jumlah
pemasukan barang dapat mencapai
jumlah ribuan serta pemeriksaan oleh
Ditjen Bea dan Cukai antara 4—8 hari.
Melihat begitu pentingnya masalah
perizinan, Himpunan Kawasan Industri
(HKI) mengusulkan pemerintah perlu
membuat aturan penyeragaman tentang
standar perizinan bagi industri-industri
Media Industri • No. 04 - 2012
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Permintaan Lahan Kawasan Industri (hektare)
Tahun

Kuartal-I

Kuartal-II

Kuartal-III

Kuartal-IV

2011

369,28

2012

175,16

153,12

275,59

408,41

184,39

315,714

-

Sumber: Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, diolah Kementerian Perindustrian

di kawasan industri
“Sudah
saatnya
pemerintah
melaksanakan one stop service di kawasan
industri, seperti kawasan-kawasan
industri di luar negeri,” tuturnya.
Tahun Depan, Permintaan Menurun
Permintaan lahan kawasan industri
diproyeksikan hanya sekitar 500
hektare pada tahun depan atau turun
50% dibandingkan dengan target tahun
ini seluas 1.000—1.200 hektare.
Sanny
menuturkan
hal
itu
disebabkan kalangan industri sudah
mulai mengendurkan niatnya untuk
mencari lahan baru. Puncak permintaan
lahan pada kawasan industri terjadi 2
tahun belakangan ini dengan kisaran
permintaan 1.000—1.200 per tahun.
“Euforia permintaan terhadap
kawasan industri terjadi 2 tahun
belakangan ini, tahun depan diprediksi
mulai menukik,” ujarnya.
Menurutnya, pada 2 tahun
belakangan ini permintaan lahan
kawasan industri di Pulau Jawa
mencapai 600 hektare, sedangkan di luar
Pulau Jawa hanya sekitar 400 hektare.
Pada 2013, pihaknya memprediksi
permintaan lahan kawasan industri
hanya sekitar 300 hektare di Pulau Jawa
dan 200 hektare berada di luar Pulau
Jawa.
“Rata-rata permintaan lahan tahun
depan merupakan pemesanan tahun ini
yang baru direalisasikan,” tuturnya.
Pembangunan kawasan industri
membutuhkan waktu yang cukup
lama karena pengusaha kawasan harus
membangun berbagai infrastruktur,
seperti jalan, saluran air, dan
infrastruktur pendukung lainnya.
Pemberian Insentif
Dirjen Pengembangan Perwilayahan
Industri Kementerian Perindustrian
8
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Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya
mendorong industri untuk membangun
pabriknya di luar Pulau Jawa.
Bentuk dorongan yang diberikan
adalah pemberlakuan insentif kepada
investor yang membangun pabrik di
kawasan industri di luar Jawa. Namun,
permasalahan infrastruktur menjadi
pertimbangan utama investor untuk
membangun pabrik di luar Jawa.
“Untuk itu, kami akan terus
menggenjot
pembangunan
infrastruktur melalui program MP3EI
(Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia),”
tuturnya.
Guna
mendorong
percepatan
pembangunan
kawasan
industri,
pemerintah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009
tentang Kawasan Industri. Dalam
peraturan tersebut, setiap perusahaan
industri baru setelah diberlakukannya
PP tersebut, wajib masuk dalam
kawasan industri.
Dasar pertimbangan mewajibkan
industri baru masuk ke dalam kawasan
industri adalah agar industri yang
dibangun berada dalam tata ruang yang
tepat dan benar, akrab lingkungan,
pengelolaan yang efektif dan efisien,
serta memudahkan dalam perencanaan
Sejumlah Lahan yang Telah Disiapkan
Pemerintah (hektare)
Wilayah

Luas

Subang

12.000.

Majalengka

3.000

Semarang

2.000

Kendal

500

Tuban

1.000

Sedayu

1.500

Manyar

2.000

Sumber: Kementerian Perindustrian

dan pengadaan infrastruktur yang
diperlukan.
Sesuai dengan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2009 tentang Kawasan
Industri, insentif yang diberikan
kepada perusahaan yang berada di
dalam kawasan industri adalah tidak
diwajibkan AMDAL, RKL, dan RPL;
tidak diwajibkan izin lokasi, tidak
diwajibkan izin gangguan (HO), tidak
diwajibkan pengesahan site plan kavling
industri, dan pengecualian PBB bagi
kavling/bangunan yang tidak komersial.
Kementerian
Perindustrian
optimistis permintaan lahan akan
mencapai sekitar 10.000 hektare
hingga 5 tahun ke depan karena
didorong program hilirisasi mineral
yang dicanangkan pemerintah.
Sebanyak 5.000—6.000 hektare
berada di Pulau Jawa, sedangkan 4.000
hektare lahan lainnya berada di luar
Pulau Jawa.
“Sebanyak
60%
permintaan
lahan ada di Jawa, sedangkan sisanya
berada di luar Pulau Jawa,” tuturnya.
Sejumlah lahan yang telah disiapkan
pemerintah dan sesuai dengan rencana
tata ruang wilayah (RTRW) untuk
mengantisipasi permintaan itu, antara
lain Subang ( Jawa Barat) seluas 12.000
hektare, Majalengka ( Jawa Barat)
3.000 hektare, Semarang 2.000 hektare,
Kendal ( Jawa Tengah) 500 hektare,
Tuban ( Jawa Timur) 1.000 hektare,
Sedayu, Gresik ( Jawa Timur) 1.500
hektare, dan Manyar, Gresik ( Jawa
Timur) 2.000 hektare.
Selain itu, pemerintah juga telah
menyiapkan lahan di sejumlah kawasan
industri di luar Pulau Jawa, seperti
Sei Mangke (Sumatra Utara), Kuala
Tanjung (Sumatra Utara), Bintuni
(Papua Barat), Tanggamus (Lampung),
dan sejumlah daerah lainnya.
Permintaan Lahan Kawasan Industri
Hingga Kuartal III
Permintaan
lahan
kawasan
industri mencapai 675,2 hektare
sepanjang Januari—September 2012
(hingga kuartal III) atau turun 18,1%
dibandingkan dengan periode yang
sama tahun lalu seluas 824,9 hektare.
Berdasarkan data Kementerian
Perindustrian, pada kuartal I 2012
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permintaan lahan tercatat 175,16
hektare atau anjlok 55% dibandingkan
dengan kuartal I 2011 yang terjual
396,28 hektare.
Permintaan lahan industri sempat
membaik pada kuartal II 2012, yakni
terjual 184,39 hektare atau naik 20,4%
dibandingkan dengan kuartal II 2012
seluas 153,12 hektare.
Begitu pula halnya pada kuartal
III 2012, permintaan lahan kawasan
industri sekitar 315,7 hektare atau naik
14,5% dibandingkan dengan periode
yang sama tahun lalu seluas 275,5
hektare.
Pada kuartal III 2012, permintaan
memang tercatat 315,7 hektare, tetapi
transaksi yang sudah berjalan hanya
94,21 hektare, karena 221,5 hektare
lainnya merupakan prakomitmen
di Kawasan Industri Sei Mangke,
Sumatra Utara, tercatat 200,3 hektare
dan Greenland Kota Delta Mas, Bekasi,
seluas 21,2 hektare.
Meskipun
terjadi
penaikan
permintaan pada kuartal II dan III,
secara total tren permintaan lahan
industri sepanjang tahun hingga
kuartal III tahun ini masih relatif kecil
dibandingkan dengan periode yang

sama tahun lalu. Hal itu didorong
permintaan yang sangat rendah pada
kuartal I tahun ini, yakni turun drastis
55%.
Dedi
menuturkan
puncak
permintaan lahan industri terjadi
pada tahun lalu karena didorong
ekspansi pabrik sejumlah perusahaan.
Penyerapan total lahan industri pada
kuartal III tahun ini menurun secara
signifikan sekitar 70% dibandingkan
dengan kuartal sebelumnya.
Saat ini, ujarnya, prakomitmen
transaksi menjadi populer di tengah
kelangkaan lahan. Sebagian besar
terjadi antara pemilik tanah dan
penyewa yang sudah ada, terutama
saat mereka telah saling percaya.
Sebagian besar prakomitmen transaksi
pada kuartal III 2012 dilakukan oleh
penyewa yang sudah ada untuk langkah
ekspansi usaha mereka.
“Lahan
disediakan
sebelum
mereka siap, dibayar pada saat ini dan
diserahkan kepada pembeli setelah
tanah tersebut siap dibangun,” ujarnya.
Di tengah kelangkaan lahan, penyewa
bersaing untuk memperoleh lahan baru
untuk mendukung rencana ekspansi
mereka dengan membayar uang di

muka sebelum lahan tersebut benarbenar dikembangkan sebagai kavling
industri.
Menurut Dedi, fenomena tersebut
telah umum terjadi di pasar kawasan
industri dalam rangka mengamankan
lahan untuk ekspansi bisnis masa
depan dan mematok harga saat ini. Dia
mencontohkan transaksi di Greenland
International Industrial Center, Bekasi,
akan dilaksanakan pada tahun depan.
Pada kuartal III tahun ini, sekitar 21,2
hektare tanah telah dijual kepada lima
perusahaan Jepang di sektor otomotif
dan logistik.
“Meski permintaan sedang turun,
kami optimistis target 1.000 hektare
bisa terealisasi hingga akhir tahun ini,”
ujarnya. Permintaan lahan berkisar
10.000 hektare hingga 5 tahun ke depan
karena didorong program hilirisasi
mineral yang dicanangkan pemerintah.
Sebanyak 5.000—6.000 hektare berada
di Pulau Jawa, sedangkan 4.000 hektare
lahan lainnya berada di luar Pulau Jawa.
“Sebanyak 60% permintaan lahan
ada di Jawa, sedangkan sisanya berada
di luar Pulau Jawa,” tuturnya. mi
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INVESTOR MINATI

Sei Mangkei

Saat ini, status lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei sudah mendapat izin
lokasi dan izin prinsip untuk kawasan industri. Namun, untuk status HGU menjadi HPL
masih dalam proses. Saat ini, masih menunggu proses persetujuan dan penetapan oleh
DPRD dan Gubernur Sumatera Utara, menyangkut RTRW.

S

ementara itu, setidaknya ada
10 investor yang berminat
berinvestasi di kawasan tersebut.
Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin) mencatat, total lahan
yang
diminati
investor-investor
tersebut mencapai 200,35 hektar (ha).
Dirjen Pengembangan Perwilayahan
Industri Kemenperin Dedi Mulyadi
mengatakan, minat-minat investasi
itu tinggal menunggu kejelasan status
10
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lahan di kawasan Sei Mangkei.
Pemerintah pusat, ungkap dia,
telah menyampaikan intervensi atas
penyelesaian tersebut. Agar penentuan
kejelasan status lahan Sei Mangkei
dipercepat. Pasalnya, percepatan itu
dibutuhkan untuk menjaga minat dan
komitmen sejumlah investasi yang
ingin masuk ke Sei Mangkei.
Investor, jelas dia, bisa saja langsung
mengeksekusi rencana investasinya.

Namun, status Sei Mangkei yang
dikelola oleh BUMN PTPN III
menyebabkan transaksi jual beli lahan
tidak bisa dilakukan. “Investor mulai
berbondong-bondong ke Sei Mangkei.
Bayangkan kalau statusnya sudah
selesai, lalu Sei Mangkei dipromosikan
gencar. Sekarang saja sudah 10 investor.
Artinya, sangat prospektif,” kata Dedi
di Jakarta,” kata Dirjen Dedi.
Kesepuluh investor tersebut akan
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membangun industri pengolahan
hilir dan power plant berbasis CPO.
Hal itu sesuai dengan klasterisasi
yang ditetapkan untuk Sei Mangkei.
Yakni, industri
berbasis
CPO.
Kesepuluh investor tersebut adalah
PT Sinergi Oleo Nusantara yang akan
membangun pabrik di atas lahan 17,39
ha. Nilai investasi pembangunan pabrik
tersebut diprediksi mencapai Rp 3,74
triliun. Kemudian, oleh PT Unilever
Oleochemical Indonesia yang akan
berinvestasi sebesar Rp 2,45 triliun di
atas lahan seluas 27,39 ha. Lalu, oleh
PT Cipta Buana Utama Mandiri yang
akan membangun pabrik pupuk senilai
Rp 537 miliar di atas lahan seluas 20 ha.
Lalu, ada PT JVL Nusantara
Pertama yang akan berinvestasi di
atas lahan 20,42 ha. Menyusul, PT
Nergy Uni Resources PTE LTD yang
membutuhkan lahan seluas 28,15
ha. Juga, rencana konsorsium oleh
PTPN III dengan PTPN IV yang
akan menggunakan lahan seluas 25 ha.
Serta, oleh PT Aneka Gas yang akan
menggunakan lahan seluas 2 ha. Tiga
investor lain, yakni PT Sumitomo,
PT Shimizu, dan PT Cistercienze
yang meminati total lahan seluas
60 ha. “Total lahan yang diminati
seluas 200,35 ha. Ini masih minat
dan komitmen. Artinya, belum terjadi
transaksi jual beli. Mereka menunggu

status lahan tadi. Begitu ditetapkan
Pemda Sumut, transaksi baru bisa
direalisasikan. Karena itu, kami
meminta proses kepastian status lahan
Sei Mangkei, dari HGU ke HPL,” kata
Dirjen Dedi.
Dengan demikian, total lahan
kawasan industri yang ditransaksikan
selama triwulan III 2012 mencapai
315,714 ha. Namun, yang sudah
mencapai transaksi riil atau terjadi jual
beli baru mencapai 94,21 ha. Sisanya,
merupakan pra-komitmen transaksi.
“Dari total triwulan III, 200,304
ha-nya berasal dari komitmen di Sei
Mangkei. Ditambah, 40,66 ha di
Dumai. Artinya, pergeseran investasi
di kawasan industri mulai bergeser
ke luar Jawa,” kata dia. Dirjen Dedi
mengharapkan, kepastian status lahan
Sei Mangkei bisa segera. Dengan
demikian, lanjut dia, pihaknya bisa
melanjutkan
proses
percepatan
penyelesaian master plan sejumlah
kawasan industri lainnya.
“Setelah Sei Mangkei selesai,
rencananya Palu. Belajar dari Sei
Mangkei, semua
proses
sudah
diselesaikan. Saat ini, sudah investor
yang siap mengembangkan kawasan
di sana. Dari total lahan seluas 1.500
ha, dia (investor) itu akan membangun
tahap I, yakni seluas 500 ha. Untuk itu,
dia menghabiskan investasi Rp 20 ribu

per meter per segi untuk pembebasan
dan lahan. Ditambah, sekitar US$ 30
per meter per segi kali 70% dari 500 ha.
Dia pemain lama di properti. Kalau Sei
Mangkei kelamaan prosesnya, bisa saja
Palu segera ditetapkan status kawasan
industrinya. Karena, pelaku usaha kan
membutuhkan kepastian segera. Ini
harus jadi pertimbangan utama Pemda
Sumut terkait Sei Mangkei. Menjaga
minat investor,” kata Dedi.
Standar KI
Sementara itu, Dedi mengakui,
aksi-aksi demo yang mengganggu
proses produksi industri mengganggu
kenyamanan berusaha. Untuk itu, kata
dia, bersama Himpunan Kawasan
Indonesia (HKI), pihaknya sedang
menyusun kriteria-kriteria objek vital
untuk kawasan industri. “Memang, akan
ada konsekuensi-konsekuensinya. Tapi,
ini setidaknya akan efektif mencegah
pengrusakan
fasilitas-fasilitas
di
kawasan industri yang memenuhi
kriteria sebagai objek vital. Kriteria
yang kita pertimbangkan misalnya,
jumlah perusahaan, terkategori atas
porsi perusahaan skala besar dan kecil
yang ada di kawasan tersebut. Intinya,
menyangkut efek sosial dari keberadaan
kawasan industri tersebut,” kata Dirjen
Dedi. mi
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Investasi

Manufaktur
Makin Diminati
12
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Arus investasi terus mengalir di Tanah Air. Saat ini banyak investor yang sedang
melirik Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Indonesia dinilai sebagai tempat
yang cocok untuk berinvestasi. Tak hanya dari lokal, investor asing pun semakin gencar
menanamkan modalnya di Indonesia.

M

enteri
Perindustrian
MS Hidayat mengaku
optimis bahwa nilai
investasi di industri
manufaktur di Tanah Air bisa mencapai
Rp160 triliun hingga akhir tahun 2012.
Jumlah itu 33% melebihi target awal
tahun ini yang sebesar Rp120 triliun.
Jumlah tersebut juga meningkat
hingga 60% dibandingkan realisasi
tahun lalu yang sebesar Rp99,92 triliun.
Kinerja investasi manufaktur nasional
didorong oleh kontribusi sejumlah
sektor industri, mulai dari alat angkut,
makanan dan minuman, hingga bahan
galian non logam.

Adapun nilai investasi manufaktur
hingga September 2012 telah mencapai
Rp115,45 triliun. Jumlah itu terdiri dari
PMA sebesar USD8,59 miliar atau
Rp77,34 triliun dan PMDN sebesar
Rp38,11 triliun.
Realisasi investasi investasi 12
sektor industri manufaktur selama
semester I/2012 mencapai Rp72,57
triliun, atau naik 56,94% dibandingkan
periode sama tahun lalu yang sebesar
Rp46,24 triliun.
Kepala BPKIMI Kementerian
Perindustrian
Harris
Munandar
menuturkan, ada sejumlah proyek
investasi yang akan direalisasikan pada

dua bulan terakhir tahun ini. Nilai
investasi itu diperkirakan mencapai
Rp45 triliun.
Menurutnya, arus investasi yang
masuk didorong oleh sejumlah faktor,
seperti keunggulan Indonesia dengan
pasar yang besar sehingga menarik
minat investasi. Selain itu, iklim
investasi di dalam negeri juga semakin
membaik.
Tak hanya itu, daya beli masyarakat
Indonesia juga semakin menguat. Hal
itu didorong pendapatan per kapita
yang semakin besar.
“Pertama, dari sisi global. Saat ini
terjadi perseteruan politik antara Jepang
Media Industri • No. 04 - 2012
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dan China yang memicu banyaknya
pabrik milik Jepang ditutup di China.
Kalau kondisi penutupan berlangusng
terus tanpa waktu yang jelas kapan
ada penyelesaian, tentu mereka
harus memutuskan hengkang. Selain
Thailand, alternatif relokasi adalah
Indonesia. Dari sisi pasar, Indonesia
seperti China yang jadi incaran karena
besarnya pasar di sana.”
Kementerian Perindustrian sendiri
terus berupaya mendorong investasi
di dalam negeri, baik PMA maupun
PMDN. Adapun investasi yang
didorong masuk adalah yang bernilai
tambah, memiliki dampak besar, dan
berteknologi tinggi.
“Dengan iklim investasi, serta
berbagai insentif investasi, seperti
tax holiday, semakin memacu arus
investasi.”
Sementara itu, Kepala Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
(BKPM) Chatib Basri mengatakan,
realisasi investasi akan banyak beralih ke
sektor manufaktur. Kondisi itu dinilai
merupakan gejala yang baik. Sehingga,
investasi tidak lagi didominasi di sektor

14
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yang berbasis sumber daya alam (SDA)
seperti pertambangan dan komoditi.
“Berarti ada value added terlihat
disini. Proporsi investasi yang berbasis
natural resources baik mining maupun
komoditas sudah kalah dibandingkan
manufaktur.”
Kedepan, BKPM akan berupaya
untuk memprioritaskan investasi yang
berorientasi pada ekspor, sehingga
selain bisa meningkatkan investasi.
Langkah itu juga bisa menjaga agar
impor tidak melonjak.
“Kedepan investasi naik tapi impor
bisa dijaga. BKPM harus cari investor
yang mau berorientasi ekspor jadi
bukan hanya domestik. Kita juga akan
cari smart investment, misalnya yang
ada dampaknya terhadap teknologi,
sehingga investasinya berdampak
terhadap inovasi jadi bukan natural
resources. Sektor IT juga harus kita
kejar.”
Chatib menjelaskan, pihaknya
optimistis investasi di dalam negeri
akan terus bertumbuh hingga triwulan
I/2013 meskipun terjadi perlambatan
ekonomi global. Apalagi, dengan

melihat realisasi investasi di triwulan
III/2012 yang mencapai Rp81,8 triliun.
BKPM mencatat, investasi di
Indonesia saat ini didominasi oleh
investor asing. Selama periode Januari
hingga September 2012, investasi telah
mencapai Rp229,9 triliun atau 81,1%
dari target awal yang sebesar Rp283,5
triliun.
Jumlah
tersebut
naik
27%
dibandingkan periode sama pada
tahun lalu yang sebesar Rp181 triliun.
Dari total realisasi investasi selama
sembilan bulan pertama tahun ini,
jumlah Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) adalah Rp65,7 triliun.
Sedangkan target awalnya adalah
Rpp76,7 triliun.
Sementara
untuk
realisasi
Penanaman Modal Asing (PMA)
adalah Rp164,2 triliun. Jumlah itu
masih belum mencapai target awal
yang sebesar Rp206,8 triliun. Realisasi
investasi itu di luar sektor migas,
perbankan, lembaga keuangan non
bank, asuransi, sewa guna usaha, dan
industri rumah tangga.
Selama Januari hingga September
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2012, realisasi PMDN berdasarkan
sektor usaha terbesar adalah industri
mineral non logam yakni Rp9,1
triliun. Sedangkan berdasarkan lokasi
proyek, realisasi investasi paling banyak
dilakukan di Jawa Timur dengan nilai
Rp12 triliun.
Sementara untuk realisasi PMA,
paling banyak dilakukan di sektor
pertambangan senilai USD3,2 miliar.
Berdasarkan lokasi proyek investasi,
PMA paling banyak dilakukan di Jawa
Barat dengan nilai USD3,1 miliar.
Sebaran lokasi proyek selama
periode Januari – September 2012
terjadi di luar Jawa senilai Rp107 triliun
atau naik 31,9% dibandingkan periode
sama tahun lalu yang sebesar Rp81,1
triliun.
Menurut Chatib, investasi di
luar Jawa saat ini sedang bertumbuh.
Sehingga tidak lagi didominasi di
pulau Jawa. Untuk itu, Chatib meminta
agar pihak pemerintah daerah bisa
membantu untuk mempermudah
proses perijinan investasi sehingga
bisa lebih cepat dan juga transparan.
Tak hanya soal perijinan, tapi masalah
buruh juga membutuhkan peran dari
pemerintah daerah.
Untuk negara, Singapura masih
menduduki posisi pertama sebagai
investor terbesar di Indonesia dengan
nilai investasi sebesar USD3,5 miliar.
Kemudian, menyusul Jepang dengan
nilai investasi USD1,8 miliar dan

Korea Selatan USD1,3 miliar.
Jepang dan Korea Selatan dinilai
negara-negara yang paling agresif
dalam berinvestasi di Indonesia.
Sedangkan China, nilai investasinya di
Indonesia justru masih kecil.
“Ekonomi China dan India turun
tapi Indonesia masih bisa bertahan. Ini
terjadi dalam konteks ekonomi global
sedang menurun. Investasi mampu
mengkompensasi penurunan sektor
perdagangan yakni ekspor.”
Dengan
melihat
pencapaian
tersebut, BKPM optimistis realisasi
investasi hingga akhir tahun ini bisa
menembus lebih dari Rp300 triliun.
Bahkan, komitmen investasi yang
sudah ada di pipeline saat ini sudah
mencapai sekitar Rp670 triliun.
Tak hanya pemerintah, namun para
pelaku industri juga menyambut baik
adanya pergeseran investasi ke sektor
manufaktur nasional.
Ketua
Umum
Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
Raja Sapta Oktohari mengatakan, saat
ini memang banyak sekali berbagai
jenis investasi yang mau masuk ke
Indonesia. Sehingga, banyak pekerjaan
rumah yang harus segera diselesaikan,
seperti masalah perijinan, kepastian
hukum, dan infrastruktur.
Selain itu, BKPM juga harus aktif
mencari berbagai jenis investasi yang
masuk. “Kami mengapresiasi BKPM
yang melakukan jemput bola kepada

investasi. Tapi tentunya investasi yang
masuk mesti melibatkan atau meleverage
pengusaha daerah dan pengusaha
pemula juga. Saya pikir menghadapi
AEC di 2015, negara tetangga akan
banyak memberi kemudahan terhadap
investasi sehingga kita juga harus
kompetitif.”
Sekjen HIPMI Harry Warganegara
mengatakan, kebijakan pemerintah
terkait hilirisasi industri berbasis sumber
daya alam (SDA) mulai berdampak
positif terhadap peningkatan investasi
di dalam negeri.
Harry optimistis, pertumbuhan
investasi akan terus berlangsung
hingga tahun depan. Asalkan, kata dia,
kebijakan pemerintah bisa mendukung
investasi.
“HIPMI berharap investasi di
sektor lain juga bertumbuh, supaya
Indonesia bisa mandiri. Masa HP dan
TV harus kita impor terus.” mi
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Kepastian Usaha
Di Tengah Maraknya Aksi Buruh

T

ak pelak, peristiwa ‘dahsyat’
tersebut
melumpuhkan
kegiatan perekonomian saat
itu. Betapa tidak, ruas Jalan
Tol Cikampek tersebut merupakan
jalur perekonomian masyarakat. Setiap
hari ruas jalan itu dijadikan sarana
distribusi barang dan penumpang.
Akibat aksi yang mulai berlangsung
siang hari tersebut, arus kendaraan

macet total. Bahkan, hingga puluhan
kilometer. Distribusi barang terganggu.
Selain itu, angkutan penumpang pun
terpaksa mengalihkan jalurnya dari
jalan tol menuju jalur yang dinilai lebih
aman. Kerugian dari aksi nekat tersebut
ditaksir mencapai miliaran rupiah.
Aksi serupa nyaris terjadi pada Rabu,
3 Oktober 2012 lalu. Sejak jauh hari,
serikat pekerja telah mengumumkan

Masih terngiang dalam ingatan tentang peristiwa yang terjadi
awal tahun ini, tepatnya pada Jumat, 27 Januari 2012. Ribuan
buruh sontak menduduki Jalan Tol Cikampek lebih dari 6
jam pada hari itu. Tujuan dari aksi mereka itu adalah menolak
sistem alih daya (outsourcing) yang dijalankan pemerintah.
Selain itu, mereka juga menolak upah murah yang diterapkan
perusahaan.
16
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kepada seluruh buruh seantero Tanah
Air untuk melakukan mogok kerja
nasional. Akibat ultimatum yang
dijalankan serikat pekerja itu, sejumlah
pihak mengkhawatirkan kejadian 27
Januari 2012 akan terjadi kembali.
Bahkan, sempat diprediksi akan lebih
parah dari itu, yakni aksi demonstrasi
yang berujung pada aksi anarkis.
Pada hari itu, demo berskala besar
terjadi di beberapa daerah, khususnya
di kawasan industri yang berlokasi di
Jakarta, Tangerang, Cibitung, Cikarang,
Karawang, dan Purwakarta. Sejak
pagi hari, para pendemo melakukan
penyisiran (sweeping) ke pabrikpabrik untuk melakukan pemaksaan
(intimidasi) kepada karyawan agar
mereka keluar pabrik dan ikut serta
dalam konvoi.
Para pendemo melakukan orasi
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di lokasi-lokasi yang merupakan
akses keluar-masuk kawasan industri,
sehingga terjadi blokade jalur distribusi
barang. Bahkan, para pendemo
mengindahkan seruan Kapolri yang
waktu itu menginstruksikan kepada
jajaran Kepolisian Daerah (Polda)
di bawahnya bahwa tidak boleh ada
penyisiran, intimidasi, dan penutupan
jalan. Namun apa dikata, itu tidak dapat
diwujudkan di lapangan.
Meskipun terjadi intimidasi di
sejumlah pabrik, kita patut bersyukur
bahwa aksi penutupan jalan tol layaknya
pada 27 Januari 2012 tidak terjadi.
Kerugian akibat aksi demo nasional
sehari tersebut tak bisa dielakkan.
Bahkan, terhitung tidak sedikit karena
mayoritas
perusahaan
menyetop
kegiatan produksinya saat itu. Langkah
penutupan pabrik itu juga dilakukan
karena
manajemen
perusahaan
berusaha meminimalisasi terjadinya
peristiwa yang tidak diharapkan, seperti
perusakan pabrik dan fasilitas produksi
lainnya.
Berdasarkan
data
Asosiasi
Pertekstilan Indonesia (API), potensi

nilai kerugian akibat pemberhentian
produksi selama satu hari ini ditaksir
berkisar Rp150 juta-Rp300 juta per
pabrik untuk 6-8 jam. Jika berhenti
berproduksi, maka potensi kerugian
produksi perusahaan garmen mencapai
450.000 pcs per jam dengan 200 unit
mesin. Pabrik benang dengan 80 mesin
akan hilang sekitar 1,2 juta ton per jam.
Sementara itu, produksi pabrik kain
dengan 140 mesin berpotensi hilang
sekitar 1,3 juta yard per jam. Begitu juga
halnya pada sektor industri makanan
dan minuman. Pelaku industri tersebut
memproyeksikan potensi nilai kerugian
sektor itu mencapai Rp2 triliun per hari.
Angka tersebut ditaksir terjadi saat itu
bila seluruh karyawan memilih untuk
berhenti bekerja sehingga berpengaruh
pada proses produksi.
Nilai kerugian tersebut mengacu
pada asumsi rata-rata harian dari total
pasar industri tersebut mencapai Rp730
triliun pada tahun ini. Dengan angka
tersebut, rata-rata uang yang masuk
sehari ke seluruh perusahaan sektor
makanan dan minuman mencapai Rp2
triliun. Itulah potensi kerugian akibat

mogok nasional ini.
Ternyata, aksi intimidasi di sejumlah
pabrik bukan hanya terjadi pada 27
Januari dan 3 Oktober 2012, melainkan
juga telah terjadi dalam kurun waktu
Juli-Oktober 2012. Bahkan, selama
4 bulan itu, hampir setiap hari buruh
melakukan aksi demo yang berujung
pada aksi anarkis di sejumlah pabrik
yang berlokasi di kawasan industri
Bekasi dan Karawang.
Aksi itu dilakukan dengan
menggerebek sejumlah perusahaan
manufaktur di beberapa kawasan
industri dan mengintimidasi para
pekerjanya agar melakukan mogok.
Aksi buruh yang dikenal dengan
sebutan operasi gerebek pabrik tersebut
dinilai telah mengganggu proses
produksi sejumlah sektor industri,
seperti otomotif, alat berat, elektronik,
dan sejumlah sektor industri lainnya.
Pengusaha Ancam Hengkang
Sejumlah pengusaha pun merasa
tertekan dengan cobaan bertubi-tubi
yang melanda perusahaannya pada
tahun ini. Mereka mengeluhkan
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tindakan pemerintah yang tidak tegas
menyikapi permasalahan tersebut.
Bahkan, dalam suatu kesempatan,
pengusaha
mengancam
akan
menghentikan kegiatan produksi dan
hengkang ke negara tetangga, bila
ancaman aksi demo yang menjurus
pada tindakan anarkis tidak bisa
ditertibkan pemerintah.
Ketua Umum Himpunan Alat
Berat Indonesia (Hinabi), Pratjojo
Dewo, mengungkapkan investor alat
berat asal Jepang akan menghentikan
investasi senilai US$30 juta pada tahun
ini akibat tindakan intimidasi yang
dilakukan sekelompok orang yang
mengatasnamakan serikat pekerja
tersebut. Menurutnya, sekelompok
orang tersebut menyekap karyawan
dan pemilik salah satu perusahaan yang
berlokasi di Kawasan Industri Bekasi,
Jawa Barat. “Selama 4 bulan ini, isu-isu
mengenai outsourcing sering merugikan
perusahaan. Pasalnya, serikat pekerja
mengintimidasi karyawan dan pemilik
pabrik di kawasan industri Bekasi
untuk mengangkat para karyawannya,”
katanya beberapa waktu lalu.
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Serikat pekerja selalu melakukan
tindakan yang merugikan pengelola
perusahaan, seperti bertindak anarkis
merusaka sejumlah fasilitas pabrik
dan mengganggu psikis karyawan.
Aksi serikat pekerja tersebut berimbas
pada investor asal Jepang yang
hendak mengurungkan niatnya untuk
menanamkan modalnya di Indonesia.
“Dua perusahaan asal Jepang di sektor
alat berat tidak jadi berinvestasi akibat
tidak ada jaminan keamanan dan
tenaga kerja di wilayah Bekasi dan
sekitarnya. Hal ini membuat industri
alat berat mengalami kerugian sekitar
US$30 juta,” ujarnya.
Jika masalah ini terus dibiarkan,
maka investor luar negeri berpotensi
tidak akan melirik Indonesia sebagai
negara tujuan investasi mereka.
“Pertumbuhan ekonomi di Indonesia
menunjukkan peningkatan yang bagus.
Namun, tindakan serikat pekerja
tersebut membuat investasi di kawasan
industri semakin menurun dan investor
lebih memilih negara lain untuk
menanamkan modalnya,” tandasnya.
Deddy Harsono, Ketua Forum

Investor Bekasi (FIB), menuturkan
pihaknya khawatir aksi tersebut
memengaruhi iklim investasi dan daya
saing Indonesia dengan negara lain.
Pengusaha menyesalkan tindakan
aparat kepolisian yang seharusnya
mengatur dan mengamankan agar aksi
tersebut berlangsung dengan damai.
Akan tetapi, mereka justru berdiam diri
dan tidak melakukan tindakan apa-apa.
Beberapa perusahaan yang digerebek
oleh serikat buruh ini tidak memperoleh
perlindungan dari aparat kepolisian.
Meskipun ada aparat yang berjaga,
jumlahnya sangat tidak sebanding
dengan jumlah demonstran yang
menggerebek sejumlah perusahaan
tersebut.
“Dengan
demikian,
para
demonstran memperlakukan karyawan
dengan semena-mena, seperti tindak
penyanderaan serta intimidasi kepada
karyawan bahkan terhadap kaum
perempuan,” tuturnya.
Kerugian materil dari aksi tersebut
adalah
operasional
perusahaan
otomatis terhenti. Adapun kerugian
imateril adalah penyerangan kondisi

psikologis dan fisik karyawan serta
anggota keluarga karyawan korban
penyanderaan saat terjadi demonstrasi
dan penggerebekan tersebut. Akibat
aksi tersebut, ujarnya, dampak yang
dirasakan langsung adalah beberapa
investasi
manufaktur
dari
luar
negeri yang menunda investasinya
di Indonesia. “Mereka menunggu
permasalahan perlindungan keamanan
pabrik selesai,” ujarnya.
Ketua Dewan Penasihat Asosiasi
Persepatuan Indonesia (Aprisindo),
Anton J. Supit, menambahkan
pihaknya pesimistis target ekspor
sepatu sebesar US$5 miliar pada tahun
depan akan terealisasi karena produsen
di Indonesia merelokasi pabriknya ke
negara lain akibat tindakan sweping
serikat kerja.
Industri alas kaki merupakan
industri padat karya yang membutuhkan
investasi besar. Akibat aksi sweeping
serikat kerja di kawasan industri, salah
satu pabrik sepatu mengalami kerugian
Rp5 miliar per hari. Penurunan produksi
pada industri alas kaki membuat kinerja
ekspor semakin menurun. Dengan
situasi yang tidak kondusif seperti
sekarang ini, pelaku industri alas kaki
ragu untuk menambah investasinya di
dalam negeri. “Bahkan, pabrik sepatu
Bata di Purwakarta, Jawa Barat, sudah
3 minggu tidak berproduksi karena
sweeping serikat kerja,” tuturnya.
Dia menambahkan investasi di
sektor alas kaki akan otomatis terhenti
karena tidak ada jaminan keamanan
dari pemerintah. Investor paling takut
jika tidak ada kepastian hukum dalam
berinvestasi. Investasi di sektor alas
kaki sekitar US$600 juta akan terhenti
jika pemerintah tidak mengambil
tindakan tegas terhadap aksi buruh.
Anton menambahkan investor lebih
memilih Myanmar dan Bangladesh
untuk menanamkan modalnya di
sektor alas kaki. Kalau investor sepatu,
sekali hengkang dari Indonesia, tidak
akan kembali lagi menanamkan
modalnya. Pelaku usaha setuju jika
upah dinaikkan, asalkan daya dukung
di dalam negeri kondusif.
UMP 2013
Sejumlah pemerintah daerah telah

menetapkan upah minimum provinsi
(UMP) 2013. Beberapa provinsi yang
telah menetapkan UMP itu adalah
Aceh, Sumatera Utara, Sumatera
Barat, Kepulauan Riau, Jambi, BangkaBelitung, Bengkulu, Jawa Tengah,
Yogyakarta, DKI Jakarta, Kalimantan
Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan
Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi
Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Papua.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Muhaimin Iskandar meminta para
gubernur beserta Dewan Pengupahan
Daerah lain mempercepat pembahasan
dan penetapan UMP.“Pembahasan
dan penetapan upah minimum tahun
depan diharapkan dapat dipercepat,
sehingga tidak menimbulkan masalah
dan penetapan upah minimum dapat
diterapkan dengan tepat waktu,”
katanya.
Provinsi Jawa Tengah dan DI
Yogyakarta memutuskan untuk tidak
menetapkan UMP. Akan tetapi, kedua
gubernurnya telah menandatangani SK
penetapan upah minimum kabupaten/
kota (UMK) sebanyak jumlah kota dan
kabupaten yang ada di Jawa Tengah dan
DI Yogyakarta. Berdasarkan Kepmen
226/Men/2000, UMP ditetapkan
oleh gubernur selambat-lambatnya 60
hari sebelum masa berlakunya upah
minimum provinsi. Adapun UMK
ditetapkan selambat-lambatnya 40
hari sebelum masa berlakunya upah
minimum kabupaten/kota yaitu pada 1
Januari tahun depan.
Pro-kontra
pun
mengemuka
menanggapi
penetapan
sejumlah
provinsi itu, terutama keputusan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
yang dinilai menetapkan UMP 2013
terlalu tinggi menjadi sebesar Rp2,2
juta. Penetapan UMP/UMK dinilai
tidak sesuai dengan jalur hukum yang
berlaku karena ditetapkan berdasarkan
tekanan dari aksi demonstrasi serikat
pekerja.
Sofjan Wanandi, Ketua Asosiasi
Pengusaha
Indonesia
(Apindo),
mengemukakan pemerintah lebih
mendengar
keinginan
serikat
pekerja daripada usulan pengusaha.
Menurutnya, keberadaan
Dewan
Pengupahan Daerah tidak dianggap
sehingga
pemerintah
daerah

menetapkan upah didasarkan tekanan
aksi-aksi demontrasi buruh.
Oleh karena itu, pengusaha
mengusulkan Dewan Pengupahan
Daerah dan lembaga tripartit lebih baik
dibubarkan karena perannya dinilai
tidak didengar pemerintah. Padahal,
Dewan Pengupahan Daerah telah
bekerja lebih dari 9 bulan setiap tahun
untuk melakukan survei kebutuhan
hidup layak.
Hasil survei itu telah dirapatkan
bersama pemerintah dan serikat
pekerja, tetapi itu diabaikan karena
pemerintah lebih mendengarkan usulan
serikat pekerja.
“Dewan Pengupahan Daerah tidak
didengar, begitu juga lembaga tripartit.
Lebih baik itu dibubarkan saja,”
katanya.
Menurutnya,
sikap
terhadap
penaikan UMP dan UMK itu
diserahkan kepada masing-masing
pengusaha.
Sebagian
pengusaha
mengaku siap menjalankan keputusan
tersebut, tetapi ada juga yang tidak
sanggup membayar upah yang dinilai
terlalu besar itu, terutama industri skala
kecil dan menengah.
Bahkan, dia menuturkan ada
beberapa perusahaan yang siap
merelokasi pabriknya ke negara
tetangga karena mereka tidak sanggup
membayar upah yang sudah terlalu
tinggi.
“Sikap terhadap putusan UMP/
UMK 2013 kami serahkan kepada
masing-masing pengusaha. Perusahaan
besar mengaku siap membayar, tetapi
yang kecil tidak sanggup. Yang jelas,
kami dari Apindo telah menyampaikan
usulan pengusaha kepada pemerintah,
tetapi akhirnya tidak dianggap,” ujarnya.
Sofjan menegaskan pengusaha
memilih pasrah terhadap putusan
penaikan upah yang drastis tersebut.
Jika permasalahan tersebut diajukan
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara
(PTUN), maka itu dinilai percuma
karena pengusaha khawatir membuat
aksi demo semakin menjadi-jadi.
“Pengajuan melalui PTUN juga
percuma, nanti malah aksi demo
makin menjadi-jadi sehingga membuat
pengusaha khawatir,” ujarnya. mi
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Pertumbuhan Industri Manufaktur
Lampaui Ekonomi
Dari tahun ke tahun,
pertumbuhan industri
pengolahan nonmigas
atau manufaktur terus
mengalami peningkatan.
Kontribusi industri
manufaktur terhadap
pertumbuhan ekonomi
juga semakin besar.

P

ertumbuhan
industri
manufaktur hingga akhir
tahun 2012 diproyeksikan
akan
mampu
mencapai
6,75% atau melampaui pertumbuhan
ekonomi nasional. Pencapaian itu
terutama didorong oleh peningkatan
realisasi proyek investasi yang terjadi di
sejumlah sektor industri.
Selain
realisasi
investasi,
pertumbuhan industri manufaktur
nasional
juga
didorong
oleh
memulihnya pasar tujuan ekspor
dari krisis ekonomi. Pasalnya, ekspor
sejumlah produk industri nasional
ke negara lain, terutama di wilayah
Eropa dan Amerika Serikat mengalami
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penurunan setelah adanya krisis
ekonomi.
Kementerian
Perindustrian
mencatat bahwa pertumbuhan industri
manufaktur secara kumulatif selama
periode Januari hingga September
2012 telah mencapai 6,5%. Angka
itu lebih besar apabila dibandingkan
pertumbuhan ekonomi nasional yang
hanya sebesar 6,2%. Sedangkan untuk
pertumbuhan industri manufaktur
selama kuartal III 2012 adalah sebesar
7,27% apabila dibandingkan dengan
periode yangsama pada tahun 2011.
Sekretaris Jenderal Kementerian
Perindustrian,
Ansari
Bukhari
mengatakan bahwa pencapaian di kuartal
III tersebut merupakan hasilyang baik,
mengingat pertumbuhan di kuartal I dan
II sebelumnya mengalami penurunan
apabila dibandingkan periode sama
tahun 2011.
Pada kuartal III 2012, kontributor
terbesar terhadap pertumbuhan industri
pengolahan nonmigas adalah subsektor
industri pupuk, kimia dan barang
dari karet sebesar 8,91%, industri
semen dan barang galian bukan logam
sebesar 8,75%, industri minuman dan
tembakau sebesar8,22%, serta industri

alat angkut, mesin dan peralatannya
sebesar 7,52%.
Untuk nilai ekspor produk industri
selama periode Januari-September
2012 mencapai US$ 86,99 miliar
atau sebesar 60,83% dari total ekspor
nasional. Namun, neraca perdagangan
produk industri masih negatif dengan
selisih minus US$16,94 miliar,
karena masih ada dampak dari belum
memulihnya kondisi pasar tujuan
ekspor.
“Di tengah dampak kelesuan
ekonomi global dan krisis ekonomi
di kawasan Eropa, hanya beberapa
negara saja yang mampu menunjukkan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
salah satunya Indonesia.”
Terkait realisasi proyek investasi,
penanaman modal dalam negeri
(PMDN) sektor industri selama periode
Januari—September 2012 mencapai
Rp 38,11 triliun atau meningkat sebesar
40,19%. Sedangkan untuk penanaman
modal asing (PMA) mencapai US$
8,59 miliar atau meningkat sebesar
65,85% dibandingkan dengan periode
yang sama tahun 2011. Sehingga, total
investasi sektor industri memberikan
kontribusi sebesar 58,02% dari total

LaporanUtama

investasi PMDN dan 47,09% dari total
investasi PMA.
Peningkatan investasi PMDN
sektor industri tertinggi disumbang
oleh sektor industri tekstil sebesar
363,6%, industri barang dari kulit
dan alas kaki sebesar 376,5%, industri
kimia dan farmasi sebesar 97,0%,
serta industri mineral nonlogam yakni
62,17%.
Sedangkan
untuk
PMA,
peningkatan investasi sektor industri
yang tertinggi dicapai oleh industri
kertas dan percetakan sebesar 437,0%,
industri kendaraan bermotor dan
alat transportasi lain sebesar 179,8%,
industri kimia dan farmasi 99,2%, dan
industri mineral nonlogam sebesar
99,0%. Ansari menjelaskan, inovasi
merupakan faktor penting untuk
meningkatkan kualitas kehidupan dan
kesejahteraan masyarakat.
“Indonesia sebagai salah satu
negara yang perekonomiannya mampu
tetap tumbuh secara positif telah
dapat menikmati kemajuan-kemajuan
yang diperoleh di berbagai bidang,
salah satunya industri manufaktur.”
Sementara
itu,
Kementerian
Perindustrian akan terus melakukan
peningkatan (upgrade) agar industri
skala menengah bisa menjadi skala besar.
Menurut Ansari, sejumlah hambatan
utama, seperti permodalan teknologi,
dan pengembangan organisasi masih
menjadi kendala para pelaku industri
nasional
dalam
mengembangkan
usahanya Kementerian Perindustrian
akan menyiapkan program khusus yang
akan
Dikoordinasikan dengan sejumlah
kementerian, seperti Kementerian
Perindustrian, Kementerian Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah, serta
kementerian lainnya.
Ansari
menuturkan
bahwa
pemerintah perlu memberikan insentif
untuk meningkatkan skala industri
menjadi lebih besar. Adapun jenis
insentif yang bisa diberikan antara
lain berupa pemberian suku bunga
yang rendah dan keringanan pajak.
“Pemerintah nantinya akan menjadi
fasilitator antara pengusaha dan
lembaga pembiayaan.”.
Ansari menyebutkan saat ini

jumlah industri besar dan sedang yang
ada di Indonesia lebih dari 24.200
unit usaha, sedangkan industri kecil
sebanyak 3,8 juta unit usaha. Dengan
total penyerapan tenaga kerja sebanyak
14,54 juta orang atau 12,5% dari total
tenaga kerja nasional.
Saat ini ada sekitar 1.000 perusahaan
industri manufaktur berskala besar
maupun menengah yang memiliki
potensi untuk berkembang agar bisa
bersaing secara global.
“Pengembangan industri teknologi
juga saya rasa sudah mulai berkembang,
meski yang kurang itu lebih kepada
indsutri
permesinan.
Barangkali
untuk sektor ini membutuhkan biaya
yang besar.” Ketua Green Purchasing
Network Indonesia Handito Joewono
mengatakan bahwa ada beberapa
langkah yang harus dilakukan pelaku
industri untuk bisa merubah usahanya
menjadi skala besar. Salah satu langkah
itu adalah jangan hanya fokus pada
pasar tertentu saja. Kemudian, langkah
lainnya adalah pelaku industri harus
berani melakukan diversifikasi bisnis
dan mengelola perusahaan dengan
baik. Sebuah perusahaan perlu menjaga
aset dan mengelolanya dengan baik,
jadi tidak hanya mengelola pendapatan.
“Kalau sudah ada pasar di dalam
negeri, maka harus dibuat lebih intens
lagi. Selain itu, mereka harus mampu
mengembangkan produknya kepasar
ekspor.” Selain itu, penggunaan
teknologi juga merupakan faktor yang
cukup penting dalam mengembangkan
suatu industri. Sehingga, pemerintah
diharapkan dapat membantu dengan
memberikan insentif.
“Bagi perusahaan yang belum
besar, kemampuan di sektor ini
terbatas. Mudah-mudahan pemerintah

memberikan insentif teknologinya.
Korea Selatan merupakan negara
paling besar yang memberikan insentif
teknologi terhadap industri. Tidak
heran kemajuan industrinya luar biasa.”
Pemberian Insentif Bebani Negara
Di sisi lain, Menteri Keuangan
Agus Martowardoyo meminta para
pengusaha untuk tidak membebani
negara dalam hal pemberian insentif.
Menurutnya, kemudahan fiskal akan
memperbesar subsidi negara. “Saya
ingin memberikan pesan bahwa kalau
kita (pengusaha) mau melakukan
kegiatan (investasi) di Indonesia, kita
jangan terus hanya minta kemudahan
fiskal. Karena yang mesti kita upayakan
adalah perbaikan seluruh sektor.”
Menurutnya, apabila upaya pemerintah
untuk memperbaiki segala sektor
terutama bidang infrastruktur berjalan
sesuai rencana, maka kegiatan usaha
juga bisa berjalan dengan baik.
“Kalau perizinannya transportasi,
pelabuhan kita bagus, nggak usah pakai
fiskal lagi, kegiatan usaha sudah pasti
akan jalan. Nah, kita kadang mau cari
yang gampang saja. Sudahlah subsidi
saja, fiskal atau support. Kalau subsidi
ini besar, maka menjadi hambatan
untuk kita.”
Menanggapi hal tersebut, Ketua
Asosiasi
Pengusaha
Indonesia
(Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan
bahwa dukungan pemerintah tak harus
selalu berupa kebijakan insentif, namun
perlu ada dukungan lain. Seperti
jaminan keamanan agar para investor
yakin dalam menanamkan modalnya
di Indonesia, yang tentunya akan
meningkatkan pertumbuhan industri.
mi

Media Industri • No. 04 - 2012

21

Kebijakan

Bea Keluar

Dorong Hilirisasi CPO

Indonesia merupakan produsen minyak sawit
mentah (crude palm oil/CPO) terbesar di dunia. Guna
mendorong industri CPO di dalam negeri, pemerintah
menetapkan program penghiliran CPO.

K

ementerian Perindustrian
bertugas sebagai pendorong
untuk
mewujudkan
Indonesia menjadi negara
industri yang memacu hilirisasi CPO
yang nantinya bakal menghasilkan nilai
tambah yang berlipat.
Kelapa sawit bisa diolah menjadi
CPO yang berwarna kuning dan minyak
inti sawit (palm kernel oil/PKO) yang
jernih. CPO dan PKO bisa digunakan
sebagai bahan industri pangan (minyak
goreng dan margarin), sabun (bahan
penghasil busa), baja (bahan pelumas),
tekstil, kosmetika, dan sebagai bahan
bakar alternatif yakni biodisel. Selain
22

Media Industri • No. 04 - 2012

itu, CPO juga bisa diolah menjadi
bahan kimia, seperti asam lemak (fatty
acid) dan gliserin.
Beberapa waktu lalu, Malaysia
mengumumkan akan memangkas
besaran bea keluar CPO menjadi
4,5–8,5% dari 23% pada tahun depan.
Menanggapi hal itu, banyak respon
yang muncul dari kalangan pelaku
industri sawit Indonesia. Ada diantara
mereka yang menilai bahwa keputusan
Malaysia bisa merugikan Indonesia dan
juga ASEAN.
Tak hanya itu, pemangkasan bea
keluar itu juga dinilai bisa memengaruhi
pasar CPO dunia. Artinya, persaingan

di pasar CPO dunia akan semakin
ketat. Saat ini, dengan total produksi
mencapai 50 juta ton CPO, Indonesia
dan Malaysia merupakan pemasok 90%
CPO di dunia.
Tarif bea keluar yang berlaku di
Indonesia saat ini diatur berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 75/2012 tentang Penetapan
Barang Ekspor yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar. Bea
keluar atas CPO dikenakan sesuai
dengan harga referensi yang ditetapkan
Menteri Perdagangan secara periodik
setelah berkoordinasi dengan Menteri/
Kepala Lembaga terkait.
Harga referensi adalah harga ratarata internasional dan/atau harga ratarata bursa komoditi tertentu di dalam
negeri. Tarif bea keluar CPO terendah
adalah 7,5% untuk harga referensi
USD750—800 per ton, sedangkan
harga tertinggi adalah 22,5% untuk
harga referensi di atas US$1.250 ton.
Harga CPO saat ini berada di
kisaran US$800 per ton. Harga di
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awal tahun masih US$870 per ton dan
sempat mencapai US$900 per ton.
Berdasarkan RAPBN 2013, dalam
menetapkan tarif bea keluar atas kelapa
sawit, CPO dan produk turunannya,
pemerintah membagi jenis barang
yang dikenakan bea keluar dalam
lima kelompok, sesuai dengan jenjang
hilirisasi produk kelapa sawit, CPO
dan turunannya, yakni pengenaan bea
keluar untuk kelompok produk primer
pertanian kelapa sawit dengan tarif
tertinggi sebesar 40%, pengenaan bea
keluar untuk kelompok minyak sawit
mentah dengan tarif tertinggi sebesar
22,5%, pengenaan bea keluar untuk
kelompok produk proses minyak sawit
(harus diolah lebih lanjut) dengan
tarif tertinggi sebesar 15%, pengenaan
bea keluar untuk kelompok produk
bahan baku industri hilir kelapa sawit
dengan tarif tertinggi sebesar 13%, dan
pengenaan bea keluar untuk kelompok
produk siap konsumsi berbasis minyak
kelapa sawit (minyak goreng dan
biodesel) dengan tarif tertinggi sebesar
7,5%.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan bahwa dampak dari besaran
bea keluar terhadap kinerja ekspor CPO
Indonesia bisa diminimalisir selama
program penghiliran tetap berjalan.
Menurutnya, tingkat penyerapan CPO
di dalam negeri terus meningkat seiring
dengan industri-industri pengolahan
CPO hilir yang dibangun.
“Bea keluar intinya membantu
penghiliran, kalau hampir semua bahan
baku diproses industri pengolahan
(CPO) tidak perlu lagi diberi bea
keluar.” Sementara dari sisi pelaku
industri sawit, Direktur Eksekutif
Gabungan
Pengusaha
Kelapa
Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil
Hasan berharap pemerintah segera
menurunkan tarif bea keluar CPO
dan produk turunannya. Penurunan
BK dipercaya akan menjaga daya saing
CPO Indonesia di tengah melemahnya
permintaan dunia akibat krisis global
serta kebijakan Malaysia yang akan
menurunkan tarif bea keluar.
Menurutnya, apa yang dilakukan
Malaysia harus menjadi perhatian
serius. Salah satu yang bisa membantu
daya saing CPO Indonesia adalah

dengan menurunkan pajak ekspor
CPO. Untuk besaran bea keluar
bisa minimal sama dengan Malaysia
sehingga CPO Indonesia bisa tetap
kompetitif dan tidak kehilangan pasar.
Penurunan bea keluar juga
diperlukan
Indonesia
untuk
mengamankan pasar CPO di India.
India per September menaikkan pajak
impor rata-rata sebesar 7,5% atau dua
kali lipat dari sebelumnya. Kenaikan
pajak impor ini akan membebani
eksportir CPO Indonesia jika
pemerintah tidak juga menurunkan
bea keluar.
Pasalnya, eksportir harus membayar
lebih untuk mengekspor CPO nya ke
India. Padahal, India adalah negara
importir terbesar CPO di dunia dan
pasar utama bagi CPO Indonesia.
Hingga Agustus 2012, ekspor CPO
Indonesia ke India mencapai 1,2 juta
ton atau dua kali lihat pada periode
yang sama pada 2011. Indonesia
memasok 74% kebutuhan CPO
India sementara Malaysia hanya
26%. Apabila hingga triwulan I/2013
Indonesia belum juga menurunkan
BK CPO, maka permintaan CPO
Indonesia dikhawatirkan akan anjlok.
Sekjen
Gabungan
Pengusaha
Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko
Supriyono menilai bahwa keputusan
Malaysia tersebut dilakukan karena
mereka ingin melindungi industri
di dalam negerinya, terutama ketika
kondisinya
sedang
mengalami
penurunan.
Namun, langkah Malaysia tersebut
harus segera disikapi oleh pemerintah

Indonesia. Saat ini merupakan waktu
yang tepat bagi pemerintah Indonesia
untuk mengevaluasi bea keluar CPO
dari besaran saat ini yang mencapai 9%.
”Dampaknya akan kita lihat
nanti,apakah akan turunkan daya saing
CPO kita atau tidak. Dalam berbisnis,
kedua negara tidak perlu menetapkan
kebijakan yang sama karena masingmasing mempunyai pasar sendiri.Yang
perlu sama adalah ketika melawan
tekanan dari barat yakni serangan
NGO yang terkadang mengada-ada.
Untuk mencegah dampak negatif
dari pemangkasan bea keluar CPO
oleh Malaysia, Menteri Perdagangan
Gita Wirjawan mengatakan bahwa
apabila kebijakan Malaysia menjadi
pemicu penurunan harga CPO di pasar
internasional secara signifikan, maka
Indonesia akan menyikapinya dengan
mengubah bea keluar di dalam negeri.
Kementerian Perdagangan (Kemendag)
pun terus memantau perkembangan
harga CPO global setiap bulan.
Penurunan harga CPO sebenarnya
terjadi karena beberapa negara besar
dalam waktu bersamaan menurunkan
permintaannya. Hal tersebut berimbas
secara psikologis sehingga mengganggu
pasar dan menyebabkan harga CPO
dunia turun. Cara lain yang bisa dipakai
untuk menjaga tingkat harga adalah
mekanisme pengurangan stok dan
peningkatan penggunaan bahan bakar
nabati di dalam negeri. mi
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Perpanjangan ‘Safeguards’ Dicabut,
Industri Paku Khawatir Bangkrut
Produsen paku nasional harus gigit jari. Harapan pelaku industri sektor tersebut agar
pemerintah memperpanjang kebijakan perlindungan (safeguards) terhadap produk
paku impor dari China akhirnya tidak sesuai dengan harapan.

K

ebijakan tersebut sangat
diperlukan
untuk
melindungi produk paku
dalam
negeri.
Namun
akibat kebijakan tersebut, sebanyak
25 produsen paku nasional terancam
gulung tikar akibat kalah bersaing
dengan produk impor China karena
kebijakan tersebut tidak diperpanjang
pemerintah.
Tidak diperpanjangnya kebijakan
perlindungan tersebut bermula saat
produsen paku dalam negeri yang
tergabung dalam Klaster Paku dan
Kawat Indonesia Iron and Steel
Industry Association (IISIA) ingin
mengajukan perpanjangan.
Akan
tetapi,
saat
hendak
24

Media Industri • No. 04 - 2012

mengajukan perpanjangan Komite
Pengamanan Perdagangan Indonesia
(KPPI) menyatakan kebijakan itu
tidak akan diperpanjang karena
membanjirnya produk paku impor
tidak terjadi dalam 3 tahun selama
pemberlakuan safeguards itu.
Dengan demikian, kondisi tersebut
membuat pengusaha putus asa sehingga
berniat tidak akan mengajukan
perpanjangan lagi. Pengusaha pun
pasrah. Akan tetapi, asosiasi tersebut
mendapat desakan dari Kementerian
Perindustrian agar tetap mengajukan
permohonan perpanjangan menjelang
masa berakhirnya safeguards pada
30 September 2012 lalu. Bila tidak
diperpanjang, importasi produk paku

dikhawatirkan akan membanjiri pasar
dalam negeri.
Ario Setiantoro, Ketua Klaster
Paku dan Kawat Indonesia Iron and
Steel Industry Association (IISIA),
menuturkan produsen paku domestik
sebenarnya telah siap mengajukan
perpanjangan safeguards pada 6 bulan
lalu. “Namun, kami mendapat desakan
dari Kementerian Perindustrian agar
mengajukan permohonan perpanjangan
menjelang masa berakhirnya safeguards
pada 30 September 2012 lalu,” ujarnya
beberapa waktu lalu.
Pengusaha paku domestik menuding
pengusaha China melakukan kegiatan
perdagangan yang tidak sportif dengan
memberikan tax credit sebesar 15%,
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terutama untuk sektor bahan baku.
Kebijakan tersebut membuat harga jual
produk paku asal Negeri Tirai Bambu
itu lebih murah dibandingkan dengan
produk domestik. “Harga produksi
relatif sama di setiap negara. Di sektor
bahan baku, mereka mendapatkan
kemudahan sehingga harga jual mereka
sangat rendah,” ujarnya.
Produsen paku dalam negeri sangat
kecewa dengan keputusan pemerintah
yang tak dapat mengabulkan usulan
perpanjangan safeguards paku impor.
Mereka khawatir importasi produk
paku akan membanjiri pasar dalam
negeri sehingga akan merusak pasar
domestik dan berpotensi membuat
produsen paku nasional bangkrut.
“Daya saing produk dalam negeri akan
semakin rendah,” tuturnya.
Pemantauan Impor Paku
Produsen paku nasional akan
memantau impor produk tersebut
yang beredar di pasar domestik selama
3 bulan ke depan sebagai tindak
lanjut dari kebijakan perlindungan
perdagangan atau safeguards atas
produk paku impor dari China yang
gagal tidak diperpanjang pemerintah.
Ario menuturkan pihaknya sedang
menyiapkan data untuk memperkuat
rencana pengajuan kembali safeguards
kepada pemerintah. Pemberlakuan
kebijakan itu dinilai efektif untuk
melindungi perusahaan paku dalam
negeri selama 3 tahun belakangan ini.
Pengusaha telah berkoordinasi
dengan
Direktorat
Ketahanan
Industri Kementerian Perindustrian
untuk mengajukan kembali upaya
perlindungan terhadap produk paku
dalam negeri tersebut.
Keterlambatan Pengajuan
Ketua KPPI Bachrul Chairi
mengatakan usulan itu disampaikan
setelah masa pengenaan bea masuk
tindakan
pengamanan
(BMTP)
berakhir 30 September 2012. Hal itu
membuat safeguards terhadap produk
paku dari China tidak diperpanjang.
“Itu sudah terlambat, ya akhirnya tidak
bisa diperpanjang,” katanya.
Usulan perpanjangan safeguards
tersebut seharusnya diajukan 6

bulan hingga 1 tahun sebelum masa
pengenaan tindakan pengamanan
berakhir sehingga pihaknya dapat
meneliti apakah produsen dalam negeri
masih menderita kerugian. Bachrul
menyampaikan saat ini asosiasi hanya
dapat mengajukan petisi penyelidikan
baru jika paku impor masih menjadi
ancaman bagi produk dalam negeri.
“Penyelidikannya dimulai dari nol lagi,”
jelasnya.
Kebijakan safeguards atas produk
paku impor dari China diterapkan sejak
3 tahun lalu. Itu dinilai efektif dalam
menghambat importasi paku dari
China sehingga produsen paku nasional
bisa terlindungi dari persaingan usaha
yang tidak seimbang. “Safeguards [atas
paku impor] berakhir oktober ini,
kalau tidak diperpanjang bisa masuk
lagi paku impor dari China dan tidak
sampai akhir tahun kami bakal gulung
tikar, bubar,” ujarnya.
Menurutnya, alasan pemerintah
menerapkan kebijakan safeguards pada
Oktober 2009 karena prihatin akan
kondisi industri paku nasional yang
kalah bersaing dengan produsen asal
China. Saat ini, ada 25 perusahaan
penghasil paku di Indonesia dengan
kapasitas produksi rata-rata per bulan
500-1.000 ton. “Sebelum safeguards
diberlakukan, dari 30 perusahaan paku
tutup 10 perusahaan menjadi tinggal
20 perusahaan. Ketika safeguards
diberlakukan tumbuh lima perusahaan
baru,” katanya.

Budi Irmawan mengatakan dampak
pengenaan
tindakan
safeguards
terhadap produk paku impor asal China
sebenarnya ampuh untuk memulihkan
industri paku domestik. Industri paku
dalam negeri sudah berproduksi dengan
pemanfaatan
kapasitas
terpasang
(utilisasi) sampai 70% dari sebelumnya
yang sangat terpuruk.
“Dengan adanya safeguard, industri
paku sekarang sudah kembali bagus,”
katanya.
Dia menegaskan pihaknya berupaya
untuk mencari cara lain untuk
melindungi produk paku dalam negeri
dari serangan produk impor. Indonesia
mengenakan bea masuk tambahan
berupa tindakan pengamanan atau
safeguards measures untuk pakupaku yang diimpor Malaysia dan
China. Ketentuan itu berlaku sejak 1
Oktober 2009 hingga 30 September
2012. Sebelum kebijakan safeguards
diberlakukan mulai 2009, sudah ada
10 perusahaan pabrik paku yang di
antaranya berlokasi di Tangerang yang
telah gulung tikar karena tak sanggup
melawan serbuan produk paku murah
asal China. mi

Dukungan Kementerian
Perindustrian
Direktur
Industri
Material
Dasar Logam Ditjen Basis Industri
Manufaktur Kementerian Perindustrian
Pengenaan Safeguards Measures dalam Bentuk Bea Masuk
Ad Valorem:
Periode

Pengenaan (%)

Tahun I (1 Oktober 2009—30 September 2010)

145

Tahun II (1 Oktober 2010—30 September 2011)

115

Tahun III (1 Oktober 2011—30 September 2012)

85

Sumber: Kementerian Perindustrian
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Hilirisasi Tambang dan
Pengembangan Industri Logam
dan Besi Baja

Direktur Industri Logam Ditjen Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian Budi
Irmawan memperkirakan, impor baja bisa ditekan hingga tinggal 60% dari total pasokan impor
saat ini. Sebelumnya, konsumsi baja tahun ini diprediksi mencapai 9,4 juta ton. Dia menambahkan,
Indonesia masih harus mengimpor baja kasar untuk kebutuhan dalam negeri. Meski kaya bahan baku,
Indonesia belum memiliki industri yang memproduksi slab atau billet.
26
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I

nvestasi industri material dasar
logam mengalami peningkatan,
hal ini dipicu oleh iklim usaha
yang kondusif serta promosi
yang dilakukan pemerintah untuk
menarik investor asing maupun dalam
negeri. Diantaranya PT. Indeferro yang
menghasilkan baja kasar (pig iron).
PT Indeferro meraih kontrak
ekspor alloy pig iron senilai US$ 120
juta dari Walsin Lihwa Corp (Walsin)
untuk tahun 2013. Walsin merupakan
produsen baja asal Taiwan. “Saya
berharap, Indoferro dan Walsin bisa
masuk berinvestasi di sini. Membangun
industri slab atau billet di Indonesia.
Jangan hanya sampai sebatas pig iron,”
kata Budi.
Ditambahkan pula, pabrik PT
Krakatau Posco dijadwalkan siap
beroperasi pada akhir 2013-awal 2014.
Pabrik itu akan memproduksi 3 juta
slab per tahun. “Investasi-investasi dan
ekspansi pabrik baja nasional sudah
bisa beroperasi komersial mulai sekitar
akhir 2013. Dengan begitu, impor baja
bisa ditekan secara bertahap 20-25%
pada 1-2 tahun pertama. Hingga nanti
tinggal 50-60% dari total impor saat
ini,” kata Budi.
Sementara
itu,
Kemenperin
memperkirakan, pertumbuhan industri

logam dasar besi dan baja hanya akan
tumbuh 5,89% hingga akhir 2012.
Berbeda dari target 13,06%. Pada 2013
diperkirakan bisa tumbuh 6,25%.
Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan
Iklim dan Mutu Industri Kemenperin
Harris
Munandar
menjelaskan,
kondisi itu disebabkan oleh terjadinya
perlambatan pada kuartal I tahun 2012.
Dia menerangkan, selama periode
Januari-Maret, industri logam dasar
dan baja tumbuh 5,5%, lebih rendah
dibandingkan periode yang sama
tahun lalu 17,56%. “Perlambatan ini
disebabkan karena sebagian besar
atau 70% bahan baku scrap masih
tergantung impor, serta meningkatnya
harga bahan baku akibat prosedur
importasi scrap yang memakan waktu
lama,” kata Harris.
Aturan Hilirisasi
Seperti
diketahui,
Menteri
Perindustrian MS Hidayat memastikan,
pemerintah
tetap
menjalankan
program hilirisasi tambang di dalam
negeri. Meski, Mahkamah Agung
mengabulkan tuntutan pengusaha
untuk membatalkan larangan ekspor
mentah barang tambang yang diatur
dalam Permen 07/2012. Pemerintah,
tetap mengacu pada amanat UU

No 4/2009 yang melarang ekspor
mentah barang tambang mineral dan
batu bara pada 2014. “Putusan MA
jangan mengurangi tekad kita untuk
pelarangan ekspor barang mentah
mineral. Tujuan utamanya adalah
hilirisasi industri,” kata Hidayat.
Sikap tersebut didukung pernyataan
Deputi Menko Perekonomian bidang
Industri dan Perdangangan Edy Putra
Irawady. Dia mengatakan, pemerintah
melaksanakan amanat UU No 4/2009.
Klausa penerapan BK atas ekspor,
kata dia, tetap bisa dilaksanakan. UU
Minerba, kata dia, menjadi payung
hukum yang harus ditaati.
“Ketentuan
WTO
memang
melarang sistem kuota dan pelarangan
ekspor. Tapi, jangan salah, artikel 11
mengizinkan pengaturan dengan sistem
tarif. Tujuannya adalah mencegah
jangan sampai terjadi over eksploitasi
lingkungan. Artikel 20 jelas mengatur
itu. Semua negara juga setuju, karena
itu demi keseimbangan pertumbuhan
ekonomi. Ini prinsipnya, dan kita tetap
pada program hilirisasi, yakni untuk
penambahan nilai tambah di dalam
negeri,” kata Edy. mi
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Instrumen Trade Remedies
Untuk Menyelematkan Industri Nasional
Krisis ekonomi global diakui semakin menekan daya
serap pasar. Padahal, produsen harus tetap melanjutkan
operasional pabrik agar bisa mempertahankan posisinya
di pasar, termasuk ekspor. Kontraksi pasar menyebabkan
persaingan semakin ketat.

28
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P

erusahaan-perusahaan
di banyak negara mulai
melakukan praktik-praktik
perdagangan tidak jujur.
Selain itu, ada juga negara yang
memberikan insenstif yang dilarang
bagi industrinya. Pengusaha memilih
tindakan-tindakan tidak jujur dari pada
harus menutup fasilitas produksinya.
Kondisi itu berdampak bagi industri di
dalam negeri. Ditambah, struktur pajak
yang lebih rendah dan mekanisme
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FTA yang menekan bea masuk (BM)
atas barang impor. Akibatnya, utilisasi
kapasitas pabrik menurun. Industri di
dalam negeri tidak lagi bisa bersaing
menjual barangnya dan terpuruk.
Direktur Ketahanan Industri Ditjen
Kerjasama
Industri
Internasional
Kementerian Perindustrian Dharma
Budhi mengatakan, sejak tahun
1995-2010, Indonesia tidak terlalu
berkonsentrasi
pada
instrumen
pengamanan perdagangan.
Namun, lanjut dia, penerapan
instrumen trade remedies meningkat
sejak tahun 2011. Kondisi serupa,
kata dia, juga terjadi di negara-negara
lain. “Krisis semakin menekan dan
memperketat persaingan di pasar
ekspor. Pengusaha mencari-cari celah
agar bisa mempertahankan pangsa
pasarnya. Misalnya, menjual barang
dengan harga di bawah normal
dibandingkan harga berlaku di dalam
negerinya. Tapi, namanya pengusaha,
pasti selalu ada strategi. Misalnya,
ada negara yang kita tuduh dumping.
Untuk beberapa waktu, dia tidak akan
ekspor ke Indonesia. Tapi, barangnya

tetap masuk ke sini. Artinya, negara itu
masuk melalui negara lain. Aksi-aksi
seperti ini bisa ditelusuri dan diselidiki,”
kata Dharma Budhi.
Peningkatan
ekspor
yang
berpotensi dan terindikasi mengancam
dan merugikan industri di dalam
negeri, lanjut dia, juga harus diatasi.
Yakni, dengan menerapkan safeguard.
Dia menambahkan, Indonesia harus
memanfaatkan
instrumen
trade
remedies. Jika tidak, ujar dia, akan
merugikan diri sendiri.
“Indonesia termasuk di dalam
10 negara yang aktif mengajukan
pemberlakuan safeguard. Di antaranya
ada Turki, India, Filipina, dan
Amerika Serikat. Jadi, tidak hanya
Indonesia. Negara lain juga semakin
aktif menerapkan instrumen trade
remedies,” kata Dharma Budi. Sejak
tahun 1995 hingga sekarang, Indonesia
telah mengajukan 113 tuduhan untuk
pengamanan perdagangan. Sebanyak
107 tuduhan dilakukan sepanjang tahun
1995-2011. Tercatat, 89 diantaranya
merupakan inisiasi anti dumping,
sedangkan 18 lainnya merupakan

inisiasi safeguard.
“Untuk yang anti dumping, dari
89 tuduhan yang sampai dikenakan
BMAD ada 41 kasus. Sedangkan,
untuk safeguard, dari 18 inisiasi, yang
dikenakan BM itu 13 kasus. Kalau
untuk yang dumping, prosesnya sampai
ke bukti injury industri. Sedangkan,
untuk safeguard, selama ada potensi
dan ancaman merugikan, itu bisa
dikenakan,” kata Dharma Budhi.
Saat ini juga sedang diproses
pengajuan-pengajuan pemberlakuan
trade remedies oleh beberapa pelaku
industri di Tanah Air.
“Sedang dalam proses ada tuduhan
dumping atas impor CRC (cold rolled
coil) dan CRS (cold rolled steel), dan
plat baja timah. Dan, yang baru keluar
PMKnya adalah atas impor HRP (hot
rolled plate). Selain itu, ada tuduhan
safeguard atas impor tepung terigu dan
bronjong kawat. Dan, kemungkinan
akan ada pengajuan atas baja lapis
seng,” ujar Dharma Budhi. mi
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SNI Yang Berlaku

Hingga September 2012

Badan Standard Nasional (BSN) mencatat, hingga September 2012, Standard
Nasional Indonesia (SNI) yang telah berlaku sebanyak 7.341 standar. Sementara
itu, 1.759 SNI telah diabolisi. Sedangkan, 16 SNI telah diamandemen dan 1.081 SNI
direvisi.

“

Jumlah SNI yang berlaku itu
meliputi 200 produk. Tahun
depan, kami
menargetkan,
bisa mencapai 3 kali lipat dari
tahun ini,” kata Kepala BSN Bambang
Prasetya di sela pembukaan Bulan
Mutu Nasional 2012 di Jakarta, Senin
(12/11).
Sementara itu, Menteri Riset dan
Teknologi Gusti Muhammad Hatta
mengatakan, penerapan SNI harus
didukung kesiapan infrastruktur teknis.
Yakni, lembaga penilaian kesesuaian
(LPK), seperti laboratorium dan
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lembaga sertifikasi yang kompeten.
SNI, ujar dia, berperan dalam dalam
kegiatan produksi yang efisien. LPK
berfungsi menyatakan kesesuaian
barang dan jasa terhadap SNI
“Indonesia harus mempercepat
transformasi ekonomi berdasarkan
pendekatan pengembangan pusat
pertumbuhan ekonomi sesuai dengan
Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI). Melalui penguatan sumber
daya manusia serta ilmu pengetahuan
dan teknologi (Iptek) sehingga

tercipta industri yang berorientasi
pada peningkatan daya saing. Demi
menaikkan nilai tambah produk,” kata
Gusti Muhammad.
Dia menambahkan, penerapan SNI
di dalam negeri perlu dirumuskan untuk
meningkatkan perlindungan konsumen
domestik dan meningkatkan daya saing
industri nasional di pasar global.
Sementara
itu,
Bambang
mengatakan,
penerapan
SNI
memungkinkan terjadinya efisiensi
kegiatan produksi industri nasional.
“Penerapan SNI pada sektor industri
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masih perlu ditingkatkan. Efisiensi
merujuk pada kemampuan industri
dalam mencapai tujuan organisasi
melalui proses produksi yang optimal.
Seperti, mereduksi limbah atau
menghemat biaya, sehingga dapat
dihasilkan produk yang berkualitas
dan berdaya saing tinggi. Berdaya
saing tidak hanya mampu menembus
pasar ekspor, tapi menghadapi produkproduk impor di dalam negeri,” kata
Bambang.
Perlindungan
Menteri Perindustrian (Menperin)
MS Hidayat mengatakan, menghadapi
pasar tunggal Asean (Asean Economic
Community/
AEC),
penguatan

perlindungan pasar domestik mutlak
dibutuhkan, yakni, penerapan SNI.
Untuk memastikan, jaminan standar
dan kualitas produk-produk yang
beredar di pasar dalam negeri.
“Yang saya takutkan, dua tahun
mendatang,
implementasi
AEC
akan
dilaksanakan.
Penguatan
perlindungan pasar harus dilakukan,”
kata Menperin.
Untuk itu, lanjut
dia, bersama kementerian terkait,
seperti Kementerian Perdagangan dan
BSN, pihaknya fokus pada penerapan
dan penegakan hukum pelaksanaan
sejumlah SNI atas produk yang beredar
di Indonesia.
“Kemenperin memiliki wewenang
untuk
penegakan
hukum
atas

pengawasan barang beredar. Terkait
pemenuhan standar, yakni SNI,” tegas
Hidayat.
Dia menambahkan, implementasi
pasar tunggal AEC harus jadi fokus
perhatian.
Pasalnya, kata dia, mekanisme
yang akan berlaku pada 2015 itu, akan
menjadikan Asean sebagai kawasan
borderless (tanpa batasan) “Kawasan
Asean akan terintegrasi, semua aturan
ekonomi akan sama. Borderless. Saya
tidak akan mentolerir produk-produk
yang beredar di pasar tanpa memenuhi
syarat. Jika dalam penegakan hukumnya
nanti ditemukan pelanggaran, barangbarang itu harus ditarik dari peredaran
dan dimusnahkan,” kata Hidayat. mi
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Baristand Industri Palembang

Terus Memacu Nilai Tambah Karet

Indonesia merupakan negara dengan lahan perkebunan karet
terluas di dunia. Namun bila ditinjau dari segi produktivitas,
Indonesia masih berada di bawah Thailand dan Malaysia. Ini
memperlihatkan kurang efisiennya pengolahan karet di Indonesia
selama ini. Padahal, karet Indonesia sebagai salah satu komponen
teknis pendukung industri memiliki potensi yang sangat besar.

K

aret
dianggap
bernilai
tinggi
seiring
dengan
kebutuhan manusia untuk
menggunakan barang yang
bersifat tahan dari pecah dan elastis.
Hal ini turut meningkat sejalan dengan
pertumbuhan
industri
otomotif,
kebutuhan rumah sakit, alat kesehatan
dan keperluan rumah tangga dan
sebagainya. Dengan memperhatikan
adanya peningkatan permintaan akan
bahan karet alami di negara‐negara
industri terhadap komoditi karet di
masa yang akan datang, maka upaya
untuk meningkatkan persediaan akan
karet alami dan industri produksi karet
merupakan strategi yang tepat untuk
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dilaksanakan. Untuk itu, perkembangan
perkebunan karet perlu diperhatikan,
terutama industri hilir guna memberi
nilai tambah bagi komoditas utama
tersebut.
Sumatera Selatan telah lama
dikenal sebagai daerah penghasil karet
terbesar di Indonesia. Namun, sebagian
besar produk karet alam tersebut
belum banyak dimanfaatkan industri
dalam negeri melainkan diekspor
ke luar negeri. Pasokan karet untuk
ekspor tersebut kebanyakan berasal
dari berbagai daerah penghasil antara
lain hasil petani di Kabupaten Muara
Enim, Lahat, Prabumulih, Banyuasin,
Musi Banyuasin, Ogan Komering Ulu,

Ogan Komering Ilir, dan Musi Rawas.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
Sumsel, nilai ekspor karet pada JanuariMei 2012 mencapai US$1,31 miliar.
Komoditas ini memang merupakan
andalan ekspor dari provinsi tersebut
setelah batu bara dan produk kayu.
Kementerian Perindustrian sebagai
institusi pemerintah yang bertugas
membina dan mengembangkan industri
dalam negeri kemudian berusaha terus
menggalakkan penghiliran sektor karet
dan barang karet untuk meningkatkan
nilai tambah sektor tersebut melalui unit
pelaksana teknisnya di daerah penghasil
karet. Balai Riset dan Standarisasi
Industri
(Baristand)
Palembang
merupakan unit pelaksana teknis di
Sumatera Selatan yang memiliki fokus
pada peningkatan kompetensi inti
industri daerah terutama karet sebagai
komponen teknis. Secara struktural,

Insert

institusi ini berada di bawah Badan
Pengkajian, Iklim dan Mutu Industri
(BPKIMI) yang melaksanakan tugas
dan fungsinya dalam meningkatkan
kegiatan riset yang berkualitas dalam
bidang bahan baku, bahan penolong,
proses, peralatan/mesin dan produk
serta memberikan pelayanan teknologi
meliputi
standarisasi,
sertifikasi,
pengujian, konsultasi, informasi serta
mengembangkan inovasi teknologi
tepat guna.
Sebelumnya, Baristand Palembang
yang berlokasi di Jl. Kapten Rifai
No 92 Palembang ini dikenal sebagai
Balai Penelitian dan Pengembangan
Industri Palembang. Institusi ini resmi
didirikan berdasarkan SK Menperin
No.357/M/SK/8/1980 pada tanggal
26 Agustus 1980. Kemudian pada
tanggal 29 November 2002, sempat
berganti nama menjadi Baristand
Industri dan Perdagangan Palembang
hingga akhirnya pada 29 Juni 2006
ditetapkan menjadi Baristand Industri
Palembang melalui Peraturan Menteri
Perindustrian
No.
49/MIND/
PER/6/2006.
Dalam
upaya
meningkatkan
kompetensi sumber daya litbang,
Baristand
Palembang
berusaha
mengikuti setiap perkembangan dan

kemajuan sistem informasi teknologi
dalam upaya peningkatan promosi
dan pelayanan. Salah satunya adalah
dengan program pembudayaan dan
pemasyarakatan hasil litbang kepada
dunia industri/dunia usaha dan
masyarakat melalui penyebarluasan
hasil litbang industri. Program tersebut
antara lain diselenggarakan dalam
bentuk kegiatan Diseminasi Litbang
Industri dengan tema “Pengembangan
Industri Hilir Berbasis Kompetensi
Inti Daerah” yang diadakan tanggal 8
November lalu di Palembang. Kegiatan
ini dihadiri perwakilan dari instansi
pemerintah, kalangan pelaku usaha,
hingga pihak akademisi dari perguruan
tinggi dan sekolah-sekolah. Hasil
litbang Baristand Industri Palembang
yang dipaparkan pada kesempatan
tersebut antara lain; Prototype Alat
Celup Benang Tenun Tradisional oleh
Eni Effendri, ST, Pemanfaatan Minyak
Biji Karet sebagai Bahan Pelunak
dalam Pembuatan Kompon Karet
oleh Rahmaniar, ST, M.Si, Teknologi
Pengolah Lateks Cair menjadi Karet
Busa Pencuci Piring oleh Dra. Chasri
Nurhayati, dan Penggunaan beberapa
Jenis Alat Tenun dalam Pembuatan
Kain Songket Palembang oleh Luftinor,
S.Teks.

Selain itu, Baristand Palembang juga
melakukan kegiatan riset dan rancang
bangun, proses, peralatan/mesin untuk
industri kecil dan menengah khususnya
industri barang jadi karet dan komoditi
lain yang menjadi andalan daerah.
“Kita ingin terus melakukan penelitian
secara berkelanjutan dan terusmenerus agar industri karet memiliki
efisiensi yang tinggi” ungkap Kepala
Baristand Palembang, Dr. Ir. Hari
Adi Prasetya, M.Si saat diwawancara
di ruang kerjanya (8/11). Namun, ia
mengakui saat ini sarana dan prasarana
yang tersedia masih belum lengkap. Ke
depannya, ia berencana membangun
lab kalibrasi yang mampu melayani
kebutuhan pelaku industri di Sumatera
Selatan termasuk Standard Indonesian
Rubber (SIR). “Kita sudah siapkan
tempatnya di gedung baru yang
berlokasi di KM 9 Jalan Kol H Burlian,”
ungkapnya. Menurut Hari, tantangan
selanjutnya yang harus dihadapi adalah
peningkatan kompetensi SDM yang
dimiliki Baristand Palembang. Untuk
itu, ia menginginkan peningkatan
kualitas dan kuantitas SDM profesional
melalui sertifikasi personil di bidang
teknologi industri. mi
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Perkuat Kerjasama
Indonesia dan Uni Eropa adalah dua negara berkembang yang telah cukup lama menjalin
kerjasama. Kerjasama itu meliputi perdagangan dan juga investasi. Sebagaimana
perekonomian dunia yang saling terhubung, maka sudah menjadi keharusan bahwa
negara-negara dan daerah sekitar negara tersebut bekerja sama dalam rangka untuk
mengembangkan kerangka perdagangan dan investasi yang sehat guna mendukung
ekonomi yang berkelanjutan, inklusif dan tangguh.

U

ntuk
memanfaatkan
kemampuan manufaktur
Indonesia dan kapasitas
hilir, teknologi
Eropa
diperlukan. Oleh karena itu, impor
berupa barang-barang permesinan
dan investasi Eropa merupakan kunci
untuk melompat dari ekonomi berbasis
sumber daya ke ekonomi berbasis
pengetahuan, dengan nilai tambah
yang signifikan bagi domestik.
Melalui
European
UnionIndonesia Business Dialogue (EIBD),
para pelaku bisnis kedua negara
sama-sama
berkomitmen
untuk
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meningkatkan apa yang sudah dicapai
selama ini sekaligus mencari peluangpeluang yang memiliki potensi untuk
dikembangkan. Melalui EIBD, Uni
Eropa menyatakan bahwa Indonesia
adalah calon kekuatan besar ekonomi
yang terus bertumbuh dan berperan
penting di tengah krisis yang melanda
dunia, termasuk Eropa.
EIBD sendiri telah digelar sejak
2009 lalu. Sejak saat itu, masukan
dan rekomendasi dari EIBD telah
membantu memperbaiki iklim kegiatan
usaha antara Indonesia dan Uni Eropa.
Peraturan-peraturan yang dianggap

telah menghambat pada setiap sektor
telah berkurang, memungkinkan akses
pasar di kedua belah pihak.
Perbaikan
institusional
telah
dilakukan dan masih terus berjalan.
ASEAN-EU Business Summit yang
pertama, diselenggarakan berkaitan
dengan EIBD 2011, menjadi saksi kunci
pembentukan Uni Eropa-ASEAN
Business Council. Saat ini, organisasi
bisnis Indonesia mendapatkan program
peningkatan kapasitas jangka panjang,
yang diprakarsai oleh EIBD 2010.
Selama lebih dari satu tahun,
tujuh Kelompok Kerja bilateral
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telah
mengevaluasi
hubungan
perdagangan dan investasi yang
ada
dan
mengidentifikasi
area
untuk pertumbuhan. Mereka akan
merekomendasikan kepada pemerintah
di mana prioritas harus diberikan
untuk membuka potensi yang belum
dimanfaatkan.
Kelompok
Kerja
mencakup lima sektor, yakni otomotif,
makanan dan minuman, infrastruktur,
farmasi, tekstil dan alas kaki, serta dua
topik lintas-sektor yaitu Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) dan sustainability.
EIBD tahun 2012 yang digelar di
Nusa Dua, Bali pada 8-9 November,
diselenggarakan oleh EuroCham,
EKONID, BritCham, IFCCI dan
KADIN. EIBD 2012 memberikan
dukungan kuat bagi terlaksananya
pembahasan Perjanjian Kemitraan
Ekonomi Komprehensif. Sektor swasta
akan menentukan hal-hal yang saling
menguntungkan dan juga di mana
dan bagaimana bisnis membutuhkan
dukungan dari kedua pemerintah,
terutama dalam hal pengembangan
kapasitas pengusaha Indonesia.
Ketua EuroCharm Jacob Friis
Sorensen
mengatakan
bahwa
pembangunan infrastruktur menjadi
sinyal bagi investor bahwa Indonesia
sedang menuju arah pengembangan
lebih maju. Langkah itu juga akan
menciptakan lapangan pekerjaan.
“Kami, dari Eropa, memanfaatkan
dengan suplai mesin dan teknologi.
Artinya, semua pihak diuntungkan.”
Ketua I Gabungan Industri
Kendaraan
Bermotor
Indonesia
(Gaikindo) Jongkie D Sugiarto
mengatakan bahwa pihaknya mewakili
Gaikindo akan menyampaikan secara
langsung dalam dialog EIBD mengenai
apa saja potensi kerjasama yang bisa
dijalin oleh kedua negara.
Dalam EIDB, kedua negara
melibatkan asosiasi-asosiasinya untuk
saling memberikan sejumlah masukan
yang perlu dimodifikasi. Dimana salah
satunya adalah untuk mempermudah
ekspor sektor otomotif. “Judulnya, kita
perlu pemmbicaraan untuk capai iklim
perdagangan dan perekonomian yang
lebih baik lagi dari sekarang. Misalnya,
kita mau ekspor ke Eropa harus penuhi
persyaratan dan mereka juga sebaliknya.

Kita sempurnakan peraturan itu. Kalau
itu bisa jalan, pasti investasi akan
bertambah. Ujungnya akan ke investasi.
Untuk sekarang kita jajaki, misalnya
komponen.”
Tak hanya pelaku bisnis, tapi
pemerintah
juga
mempunyai
semangat yang sama. Melalui EIBD,
pihak pemerintah dan pelaku bisnis
mengedepankan tiga aspek cross-sectoral,
yakni sustainability, hak atas kekayaan
intelektual (HKI) dan infrastruktur.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia,
Brunei Darussalam dan ASEAN
Julian Wilson menambahkan bahwa
kerjasama kedua negara diharapkan
dapat menjadi hubungan ekonomi yang
saling melengkapi.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan bahwa pada prinsipnya,
Indonesia ingin agar kerjasama investasi,
pariwisata, serta perekonomian antara
kedua negara bisa terus bertumbuh.
Menurutnya, banyak peluangan bisnis
baru yang bisa memberikan kontribusi
terhadap perkembangan hubungan
perdagangan dan industri antara kedua
negara. Indonesia mengharapkan
agar Eropa bisa lebih banyak lagi
melakukan Foreign Direct Investment
(FDI) Eropa di Indonesia.
Dia
menambahkan, melalui skema Public
Private Partnership (PPP), diharapkan
akan banyak keterlibatan pihak swasta
untuk melakukan investasi langsung,
termasuk investor asal Uni Eropa
yang sudah berhasil mengembangkan
infrastruktur di negaranya.
“Tahun 2010, investasi Uni Eropa
di Indonesia hanya 1,6% dari total
Asia dan 8% dari total ASEAN.”
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) mencatat bahwa pada tahun
2011, investasi sebesar kurang lebih
USD2,7 miliar berasal dari Uni Eropa,
dan untuk tahun 2012 angka ini
diperkirakan akan tumbuh.
Secara keseluruhan Eropa telah
menginvestasikan kurang lebih USD20
miliar selama dua puluh tahun terakhir,
menciptakan lebih dari 1 juta pekerjaan
bagi masyarakat Indonesia.
Dengan Eropa menjadi target utama
investasi Asia, perusahaan Indonesia
mulai mencari peluang di Uni Eropa,
membantu mereka mengamankan

akses pasar, transfer teknologi dan
distribusi pintar (smart distribution) di
salah satu tujuan negara ekspor utama.
Sementara itu, Menteri Perdagangan
Gita Wirjawan mengatakan bahwa
dialog EIBD memfokuskan kerja
sama di lima sektor, yakni alas kaki,
tekstil dan produk tekstil (TPT),
makanan dan minuman, farmasi, dan
infrastruktur. Gita optimistis bahwa
nilai perdagangan antara kedua negara
akan terus meningkat kedepannya.
Untuk tahun 2012, nilai perdagangan
antara Indonesia dan Uni Eropa
diperkirakan hanya akan bertumbuh
hingga 1% dari realisasi tahun lalu yang
sekitar US$ 33 miliar.
Kondisi tersebut merupakan
dampak dari terjadinya krisis ekonomi.
Gita meyakini bahwa apabila tidak
terjadi krisis, maka nilai perdagangan
kedua negara bisa bertumbuh 5-10%.
Untuk itu, sejumlah antisipasi perlu
dilakukan guna menghindari defisit
perdagangan. Salah satu antisipasi
yang dimaksud adalah dengan
menandatangani Perjanjian Kerja
Sama
Ekonomi
Komprehensif
(Comprehensive Economic Partnership
Agreement/CEPA). Penandatanganan
CEPA saat ini tinggal menunggu
lampu hijau dari masing-masing kepala
negara.
“Peluang untuk meningkatkan
kerja sama, khususnya di bidang
farmasi, tekstil, pakaian dan alas kaki,
otomotif, makanan dan minuman,
serta infrastruktur, terbuka lebar
bagi keduanya.” Di sisi lain, Gita
mengklaim bahwa Indonesia telah
berupaya mengimplementasikan “best
practice” dan standar yang diterapkan
negara-negara di kawasan Uni Eropa,
Asia dan Amerika, khususnya dalam
hal sustainability dan perlindungan
konsumen.
Contohnya antara
lain adalah kebijakan pemerintah
Indonesia dalam meningkatkan daya
saing industri minyak sawit dan kayu
Indonesia di pasar global dengan
memberlakukan Indonesian Sustainable
Palm Oil (ISPO) untuk minyak sawit
dan Voluntary Partnership Agreement
(VPA) untuk kayu. mi
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Industri Otomotif RI
Akan Lampaui Thailand

I

ndustri otomotif Indonesia terus berkembang dari masa ke masa. Hal itu didorong oleh
permintaan kendaraan di dalam negeri yang terus meningkat. Mengingat, pasar Indonesia
yang sangat besar dengan populasi hingga 240 juta penduduk dan produk domestik bruto
(PDB) per kapita Indonesia hingga akhir tahun ini yang diperkirakan akan mencapai US$3.500.

P

ara pelaku otomotif nasional
optimistis, pasar mobil akan
menembus 1 juta unit pada
tahun ini. Gabungan Industri
Kendaraan
Bermotor
Indonesia
(Gaikindo) mencatat, penjualan mobil
pada tahun 2010 mencapai 764.710
unit, lalu terus meningkat di tahun
2011 menjadi 894.164 unit.
Sedangkan selama periode Januari
hingga September 2012, penjualan
mobil sudah mencapai 816.322 unit.
Bahkan, industri otomotif Indonesia
diyakini bakal menyalib Thailand dalam
3-4 tahun mendatang. Saat ini, kedua
negara sama-sama sedang menggenjot
kapasitas produksi.
Kapasitas produksi mobil Thailand
36
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saat ini hampir mencapai 2 juta unit,
atau masih lebih besar dibandingkan
Indonesia yang masih sekitar 900.000
unit. Dari total produksinya, porsi
ekspor Thailand adalah 50%, sedangkan
sisanya untuk pasar domestik.
Ekspor mobil Thailand didominasi
oleh jenis sedan sehingga cakupan
pasarnya lebih luas dibandingkan
Indonesia
yang lebih
banyak
mengeskpor jenis multi purpose vehicle
(MPV). Jenis MPV sendiri sebetulnya
mempunyai pasar tapi di negaranegara berkembang. Namun, otomotif
Indonesia dipercaya sudah berada di
jalur yang tepat.
Tak hanya mampu menyalib
Thailand, otomotif Indonesia diyakini

mampu menjadi nomor satu sekaligus
menjadi basis produksi di wilayah
ASEAN. Untuk itu, para pelaku
industri otomotif nasional berharap
pemerintah bisa memberikan dukungan
sepenuhnya.
Ketua Umum Gaikindo Sudirman
Maman Rusdi mengatakan, kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah sangat
menentukan masa depan industri
otomotif nasional.
Wujud
dari
dukungan
itu
diantaranya
adalah
kesiapan
infrastruktur, kebijakan pemerintah,
pemberian insentif untuk penelitian
dan pengembangan, serta kemudahan
dalam mendapatkan bahan baku,
seperti besi baja, aluminium, karet dan
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plastik.
Terkait kenaikan uang muka (down
payment/DP) dan kebijakan pemerintah
lainnya, seperti kenaikan harga minyak
dan sudah habisnya kuota BBM
bersubsidi, menurut Sudirman memang
menimbulkan dampak terhadap pasar
otomotif. Namun, besaran dampaknya
terhadap masing-masing prinsipal
mobil tidak sama.
“Dampak kenaikan DP memang
ada, tapi karena memang ekonominya
membaik, daya beli masyarakatnya
masih tinggi. Jadi beberapa tipe-tipe
tertentu ada yang terkena dan ada yang
naik. Jadi ada yang turun dan naik, tapi
secara keseluruhan ada kenaikan.”
Kementerian
Perindustrian
menyatakan bahwa penjualan mobil
akan terus meningkat karena didorong
oleh kapasitas produksi yang terus
bertambah. Hal itu seiring dengan
semakin gencarnya arus investasi yang
masuk ke dalam negeri.
Bahkan, penjualan tahun depan
bisa menembus 1,5 juta unit. Artinya,
industri otomotif akan terus menyamai
atau malah melebihi Thailand.
Dirjen Industri Unggulan Berbasis
Teknologi
Tinggi
Kementerian
Perindustrian
Budi
Darmadi
mengatakan, mengatakan, sejumlah
prinsipal mobil sedang menyelesaikan
konstruksi pabrik di Indonesia, mulai
dari Daihatsu, Nissan, dan Honda.
“Tahun
depan, pasar
akan
lebih besar lagi. Karena, pabrikan
yang investasi sekarang mulai bisa

mengoperasikan
fasilitas-fasilitas
produksi yang baru dibangun. Mereka
akan memacu kapasitas produksi. Kalau
sekarang, masih terbatas. Itu juga sudah
termasuk lembur.”
Menurut Budi, investasi di sektor
komponen otomotif juga terus
meningkat. Saat ini jumlah industri
komponen otomotif setidaknya bisa
mencapai 1.400 unit di Tier I, II, dan
III. Untuk tahun depan, jumlahnya
diperkirakan akan naik menjadi 1.500
unit. Jumlah itu terus bertambah
apabila dibandingkan empat tahun lalu
yang hanya sekitar 900 unit.
“Tapi, dibandingkan Thailand,
kita masih tertinggal. Mereka sudah
mencapai 2.000 unit. Nanti, produksi
yang kita hasilkan bisa jadi dipasok
sebagai komponen untuk industriindustri otomotif, elektronika, bahkan
mesin. Investasinya setidaknya bisa
mencapai USD1,5 miliar.”
Para investor yang akan masuk
ke sektor komponen tersebut masih
didominasi oleh pemain asal Asia
Timur, terutama Jepang. Selain itu, juga
ada investasi oleh produsen komponen
asal Taiwan, Thailand, dan China.
Jumlah tersebut belum termasuk
rencana investasi produsen komponen
asal Jepang takni Denso. Denso akan
membangun pabrik di Indonesia senilai
US$150 juta. Rencananya, peletakan
batu pertama (ground breaking) pabrik
baru itu akan dilakukan pada November
2012.
Budi menambahkan, pemerintah

mendukung peningkatan investasi
di sektor otomotif dengan memacu
pengembangan
R&D.
Budi
mencontohkan, Kemenperin
dan
Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT)bekerjasama untuk
membentuk R&D platform komponen
generik otomotif.
R&D sendiri sangat dibutuhkan.
Pasalnya, sebuah mobil hanya bertahan
pada satu model dalam 7-8 tahun.
Sementara itu, dibutuhkan riset sekitar
3-4 tahun untuk menghasilkan suatu
model baru dan siap dikomersialkan.
Sementara
dari
sisi
pasar,
pemerintah
mendorong
agar
volumenya terus bertumbuh. Dengan
demikian, memenuhi skala ekonomis
untuk memacu investasi. Baik di sisi
produksi mobil, maupun komponen.
“Ketika kita berupaya mendorong
R&D, tentu dibutuhkan tenaga-tenaga
yang ahli di bidangnya. Mulai dari
mekanik, dan engineer untuk teknologi
material hingga tehnik IT. Kemenperin
hanya punya beberapa sekolah dan balai.
Nah, Kemenperin bekerja sama dengan
Kementerian lain, seperti Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk
menciptakan
SDM-SDM
ahli.
Karena, sangat dibutuhkan. Terutama
ketika kita akan melakukan manuvermanuver. Saat ini, SDM-SDM ahli,
engineer kita masih kurang.”
Budi memperkirakan, investasi
di sektor komponen otomotif hingga
akhir tahun 2014 bakal terus mengalir.
Setidaknya bisa mencapai US$5 miliar.
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Kenaikan Uang Muka Kendaraan
Pemerintah mengeluarkan kebijkan
yang menaikkan uang muka (down
payment/DP) kendaraan per 15 Juni
2012 lalu. Kebijakan itu sempat
menimbulkan penolakan dari para
pelaku industri otomotif nasional. Agak
berbeda dengan mobil, kenaikan uang
muka langsung menggerus penjualan
sepeda motor.
Ketua Umum Asosiasi Industri
Sepeda Motor Indonesia (AISI)
Gunadi Sindhuwinata mengatakan,
penjualan sepeda motor hingga akhir
tahun ini hanya mencapai 7,1 unit, atau
lebih rendah dari target 8,3 juta unit.
Melesetnya target tersebut karena
terimbas kebijakan uang muka
minimum 30% untuk kredit kendaraan
bermotor melalui perbankan maupun
lembaga pembiayaan. Kebijakan yang
dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan
Kementerian Keuangan tersebut mulai
diberlakukan pertengahan Juni 2012.
AISI mencatat, total penjualan
sepeda motor pada tahun lalu mencapai
8,01 juta unit. Sedangkan, penjualan
sepanjang Januari hingga September
2012 sudah mencapai 5,33 juta unit.
Dia mengatakan, penjualan sebenarnya
bisa tumbuh 10% setiap tahun bila
tidak ada hambatan di tengah jalan.
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Bahkan, target penjualan 10 juta
unit pada tahun depan juga harus
mundur hingga 2016.
“Saat ini
yang kami amati, pasar turun karena
kebijakan uang muka. Uang muka ini
buat pembeli sepeda motor sangat
sensitif karena mereka rentan sehingga
membutuhkan waktu yang lebih
panjang untuk membeli. Uang muka
untuk kredit motor ‘dihajar’ dua kali
lipat sehingga (dampaknya) sangat
terasa.”
Dia mengatakan, karena penjualan
turun, maka rencana ekspansi atau
investasi yang akan dilakukan oleh
para prinsipal sepeda motor terpaksa
ditunda.
Padahal, saat ini banyak calon
investor di sektor otomotif yang melirik
Indonesia sebagai lokasi berinvestasi.
Potensi ekspansi yang tertahan dari saat
ini hingga dua tahun mendatang sekitar
20–25% dari total kapasitas produksi
sepeda motor sebesar 8,5 juta unit.
Wakil Ketua Umum AISI Johannes
Loman
mengatakan, pemerintah
sebaiknya mengeluarkan kebijakan
secara bertahap, sehingga tidak
mengagetkan. Kendati
demikian,
Johannes masih optimistis penjualan
sepeda motor nasional pada tahun
depan akan kembali meningkat. ”Kalau

dari kondisinya, kami melihat akan
ada kenaikan dibandingkan tahun ini,
kecuali kalau ada regulasi-regulasi yang
sangat memberatkan,” kata Johannes.
Gunadi mengatakan bahwa selama
ini AISI telah memberikan masukan
kepada pemerintah terkait kebijakankebijakan yang ada untuk menghindari
dampak negatif. Menurut dia, para
pelaku industri selama ini sudah
berusaha keras meningkatkan pasar
serta menarik investasi. Sehingga,
pemerintah harus bisa mendukung itu
melalui kebijakan yang sesuai.
“Saya kira dengan pengalaman
sekarang
ini,
mudah-mudahan
menjadi satu warning bahwa bakal ada
dampak yang harus dihindari.” Gunadi
memperkirakan, pasar sepeda motor
nasional tahun ini akan mencapai
Rp120 triliun. Menurutnya, kontribusi
penjualan sepeda motor terhadap PDB
(produk domestik bruto) mencapai
Rp120 triliun, baik dari motor, suku
cadang, dan bengkel.
Sedangkan untuk investasi yakni
sekitar US$7 miliar. Jumlah itu belum
termasuk 263 industri penunjang
investasi, 80.000 dealer resmi penjualan,
dan 3S (sales, service,sparepart). mi
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Astra Luncurkan 2 Mobil Murah
Setelah pemerintah mengumumkan akan menjalankan program
mobil murah dan ramah lingkungan (low cost and green car), banyak
prinsipal mobil yang tertarik untuk memproduksi mobil itu.
Apalagi, program itu bakal didukung dengan pemberian insentif.

S

aat ini, ada empat anggota
Gabungan Industri Kendaraan
Bermotor
Indonesia
(Gaikindo) yang berkomitmen
untuk berkontribusi dalam program
tersebut, yakni Toyota, Daihatsu,
Suzuki dan Nissan. Toyota dan
Daihatsu adalah prinsipal-prinsipal
yang telah menyatakan keseriusannya
untuk berkontribusi dalam program itu.
Pada beberapa waktu lalu, dua
principal itu melalui PT Astra
International,Tbk. meluncurkan dua
mobil murah yang ramah lingkungan,
yakni Astra Toyota Agya dan Astra
Daihatsu Ayla. Presiden Direktur
PT Astra International,Tbk Prijono

Sugiarto mengatakan bahwa kedua
mobil itu sejalan dengan komitmen
Indonesia untuk menurunkan emisi
karbon sebesar 20% pada 2020
mendatang serta penghematan bahan
bakar minyak (BBM). Selain itu,
kedua mobil tersebut menggunakan
kandungan lokal sebesar 84%.
Prijono optimistis bahwa kehadiran
kedua mobil tersebut akan mendapatkan
respon yang positif dari masyarakat.
Padahal, sebelumnya tim peneliti dari
Toyota dan Daihatsu sempat ragu untuk
menyelesaikan program kedua mobil
tersebut. Hal itu mengingat sampai
saat ini regulasi program mobil murah
dan ramah lingkungan yang belum juga

dikeluarkan oleh pemerintah. “Tentu
tidak cukup sampai pencapaian ini.
Kami berharap produk ini dapat dilihat
di seluruh dunia, karena Toyota dan
Daihatsu grup berkomitmen bahwa
Indonesia akan menjadi basis produksi.”
Sementara itu, Presiden Direktur
PT Astra Daihatsu Motor (ADM)
Sudirman Maman Rusdi mengatakan
bahwa produksi Agya dan Ayla sendiri
akan dilakukan di pabrik ADM yang
baru yakni di Karawang. Seperti
diketahui, ADM sedang menyelesaikan
pembangunan pabrik baru berkapasitas
produksi sekitar 120.000 unit per
tahun. Rencananya, pabrik itu akan
mulai beroperasi pada Oktober 2012.
Peluncuran kedua mobil tersebut
sekaligus menyambut ajang Indonesia
International Motor Show (IIMS)
2012. “Menyangkut aturan insentif
LCGC. Setelah itu, baru bicara soal
harga. Kalau sampai Oktober 2012
belum keluar, sesuai rencana, pabrik
baru di Karawang akan difokuskan
untuk produksi Xenia dan Avanza
dulu. Demand kedua produk ini sangat
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tinggi.”
Produksi di pabrik ADM di
Karawang akan mencapai 10.000
unit per bulan yang dilakukan secara
bertahap, yakni 500 unit pada bulan
pertama. Lalu meningkat di bulan
keenam menjadi 6.000 unit. Untuk
mencapai skala ekonomi, kata dia,
adalah 6.000-7.000 unit per bulan.
Namun, hal itu tergantung demand di
pasar.
Dia
menegaskan,
peluncuran
kedua mobil itu tidak bermaksud
untuk melangkahi pemerintah, karena
mendahului regulasi yang belum
keluar. Untuk itu, PPnBM itu sangat
berdampak terhadap besaran harga
mobil. “Mulai dari soal kebijakan
hingga insentifnya. Termasuk, kami
usulkan agar PPnBM-nya dinolkan.
Kami sudah menanyakan pemerintah
kapan aturan ini terbit. Tadi kami
juga sudah bicara dengan Menteri
Perindustrian.”
Sementara itu, Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono telah menggelar
rapat khusus pada beberapa waktu
lalu untuk membahas mobil ramah
lingkungan dengan sejumlah menteri
terkait. Menurutnya, diperlukan untuk
melanjutkan upaya-upaya yang ada
dilakukan oleh beberapa anak negeri.
“Beberapa kali sudah kita lakukan
bahkan kita sudah melihat peragaan
atau demonstrasi dari hasil karya kita.”
Menurutnya, saat ini Indonesia perlu
berada dalam kondisi yang memerlukan
kendaraan hemat energi dan ramah
lingkungan. Dengan penggunaan
kendaraan hemat energi, maka kita
tidak dibebani penggunaan subsidi
yang berlebihan, yang barangkali justru
tidak tepat sasaran dengan demikian
fiskal kita akan terjaga.
Selain itu, ujar dia, lingkungan juga
akan diuntungkan karena tidak ada
polusi atau gas buang CO2. Sehingga
dibutuhkan inovasi dan penelitian
perkembangan dan pada saatnya nanti
diproduksi kendaraan hemat BBM.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan bahwa saat ini peraturan
presiden terkait insentif tersebut
sudah berada di Sekretariat Negara
dan dalam waktu dekat akan selesai.
Insentif yang diberikan salah satunya
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yaitu tarif PPnBM 0%. Produk-produk
yang diatur dalam perpres LCGC yaitu
hybrid, low carbon, fuel cell, diesel advance,
CNG, dan biofuel. Proses perundingan
aturan ini sudah memakan waktu dua
tahun.
Beberapa kriteria yang harus
dipenuhi produsen untuk mendapat
insentif di antaranya kandungan
komponen lokal 85% dan konsumsi
bahan bakar minyak (BBM) 22 km/
liter. “Draf (insentif )-nya di menteri
keuangan dan akan dituangkan ke
dalam perpres”. Menteri Perdagangan
Gita Wirjawan mengatakan bahwa
pemerintah
menyambut
baik
diluncurkannya produk Toyota Agya
dan Daihatsu Ayla sebagai bagian
dari program LCGC. Konsumen di
Indonesia, menurut Gita, bisa memiliki
mobil ramah lingkungan serta harga
yang terjangkau. Harga mobil LCGC
yang di bawah US$10.000 membuat
konsumen bisa mencicil per bulan
sekitar Rp2,5 juta.
Hal tersebut sejalan dengan
akumulasi produk domestik bruto
(PDB) yangsemakinmembaik.Insentif
pada produksi LCGC harus menarik
bagi investor karena produk ini
memiliki pasar yang besar. ”LCGC
adalah produk yang membanggakan

dan produk ini memiliki pangsa pasar
yang besar di Indonesia. Tidak ada
alasan bagi pemerintah untuk tidak
memberikan insentif pengurangan
pajak berupa tax holiday bagi investasi
LCGC.”
Menteri
Keuangan
Agus
Martowardojo mengatakan bahwa
pemerintah terus mempersiapkan dan
meneruskan arahan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono terkait kendaraan
hemat energi. Untuk itu, Agus berharap
bahwa mobil hybrid maupun LCGC
diharapkan dapat diproduksi di dalam
negeri.
Pemerintah tidak bisa menjanjikan
bentuk insentif kalau tidak dikaitkan
dengan rencana utama diproduksi di
Indonesia.“Produk tersebut orientasinya
harus diproduksi di Indonesia karena
memerlukan teknologi khusus dan
tidak bisa diproduksi langsung di
Indonesia. Untuk menarik minat
investasi, pemerintah akan memberikan
insentif fiskal. mi
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L’Oreal Tanam Investasi
Rp1,25 triliun di Indonesia

Indonesia dinilai masih
menjadi primadona bagi
sebagian investor untuk
menanamkan modalnya
di berbagai sektor industri.
Buktinya, produsen produk
kecantikan asal Perancis,
L’Oreal, telah merealisasikan
investasinya dengan
meresmikan pabrik baru
yang mulai dioperasikan awal
November 2012.

P

eresmian pabrik baru yang
berlokasi di Kawasan Industri
Jababeka, Cikarang, Bekasi,
Jawa Barat, tersebut dihadir Menteri
Perindustrian M.S. Hidayat, Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM) M Chatib Basri, Executive
Vice President Operations L’Oreal
Jean-Phillipe Blainpain, Presiden
Direktur PT L’Oreal Indonesia
Vismay Sharma, Factory Director
L’Oreal Indonesia David Quetin, serta
sejumlah petinggi L’Oreal dan pejabat
negara lainnya.
Hal yang menjadi kabar bahagia
bagi bangsa Indonesia adalah L’Oreal

akan menjadikan Indonesia sebagai
basis produksi untuk wilayah Asia
Tenggara. Nilai investasinya sangat
fantastis, yakni sebesar 100 juta euro
atau setara dengan Rp1,25 triliun.
Dengan pembangunan pabrik
tersebut, L’Oreal optimistis mampu
meningkatkan penetrasi bisnisnya di
Indonesia dan sejumlah negara di Asia
Tenggara. Bahkan, pabrik baru yang
memiliki luas 66.000 meter persegi
tersebut menjadi pabrik terbesar di
dunia saat ini.
Pabrik baru L’oreal itu merupakan
pabrik terbaru dan terbesar dari total 43
pabrik L’oreal di seluruh dunia, yakni
Media Industri • No. 04 - 2012
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Investasi Pabrik Baru L’Oreal di Indonesia
Nilai investasi

100 juta euro (Rp1,25 triliun)

Lokasi

Kawasan Industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat

Luas Bangunan

66.000 meter persegi

Luas Tanah

200.000 meter persegi

Kapasitas Produksi

200 juta unit per tahun

Kapasitas Terpasang

300 juta unit per tahun

Pangsa Pasar
Domestik

30%

Asia Tenggara

70%

Sumber: L’Oreal Indonesia

dibangun di atas lahan seluas 200.000
m2 dengan kapasitas produksi mencapai
200 juta unit per tahun. Pabrik ini
akan memproduksi produk perawatan
rambut dan kulit dengan 30% dari hasil
produksi untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri dan sisanya 70% akan
diekspor ke negara-negara di kawasan
Asia Tenggara.
Dalam sambutannya, Menteri
Perindustrian
M.S.
Hidayat
mengatakan peresmian pabrik L’Oreal
ini akan memberikan manfaat bagi
pengembangan industri kosmetika
nasional dan memacu industri
kosmetika lainnya untuk terus
melakukan inovasi, pengembangan
teknologi dan produk, serta mampu
menjadi sentra produksi kosmetika
terbesar di dunia.
Industri
kosmetika
terus
mencatatkan prestasi yang cukup
menggembirakan. Pada tahun 2012,
penjualan dalam negeri mencapai
Rp9,76 triliun atau naik sebesar
12,9% dibandingkan dengan tahun
2011 sebesar Rp8,5 Triliun. Sekitar
760 industri kosmetika yang tersebar
di wilayah Indonesia telah menyerap
tenaga kerja sebanyak 675.000 orang,
terdiri dari tenaga kerja langsung
sebanyak 75.000 orang dan 600.000
orang di bidang pemasaran. Adapun
nilai ekspor tahun 2012 diperkirakan
mencapai sekitar US$406 juta atau naik
20% dari tahun 2011 sebesar US$340
juta.
Kementerian Perindustrian terus
mendorong peningkatan investasi
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industri kosmetika di dalam negeri
dengan membuka pabrik baru atau
perluasan untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri dan ekspor. “Industri
kosmetika juga terus didorong dalam
kemandirian bahan baku, antara lain
dengan memanfaatkan potensi herbal
secara optimal, karena Indonesia
memiliki
keanekaragaman
hayati
dengan 30.000 spesies tanaman obat,
kosmetik, dan aromatik terbanyak
kedua setelah Brazil,” tegasnya dalam
peresmian pabrik baru L’Oreal di
Kawasan Industri Jababeka, Cikarang,
Bekasi, Jawa Barat, awal November
2012.
Pemerintah
terus
berupaya
menciptakan iklim usaha yang kondusif
agar produk industri kosmetika dalam
negeri mampu bersaing dengan produk
impor melalui pemberian insentif
seperti tax allowance dan pembebasan
bea masuk atas impor mesin serta
bahan dan barang untuk pembangunan
atau pengembangan industri dalam
rangka penanaman modal.
Seiring dengan perkembangan
teknologi dan diversifikasi produk,
aspek kualitas serta keselamatan dan
keamanan menjadi faktor penting
yang perlu mendapat perhatian. PT
L’oreal Indonesia telah memperhatikan
standar mutu dan good manufacturing
product untuk produk kosmetika.
Di samping itu, Kementerian
Perindustrian juga mendukung L’oreal
yang telah menerapkan program
pemerintah dalam mengembangkan
industri
berwawasan
lingkungan

atau industri hijau yang mewujudkan
komitmen sustainable development.
Pabrik L’oreal ini telah memperoleh
sertifikat
Leadership
Efficiency
Environment Design (LEED) Silver
dari badan sertifikasi Amerika Serikat,
US Green Building Council untuk
kategori pabrik ramah lingkungan
(green
building).“Sertifikasi
ini
menjadikan pabrik L’Oréal sebagai
pabrik pertama yang memperoleh
sertifikat LEED Silver di Indonesia,”
ujar, Factory Director L’Oreal Indonesia
David Quetin.
Sejak tahun 2005, L’Oréal Indonesia
telah mengurangi limbah dan konsumsi
air per unit hingga 52% dan emisi CO2
per unit hingga 38%. Target L’Oréal
adalah untuk mengurangi emisi CO2
secara mutlak hingga 50% dari 2005
hingga 2015 (dari 2.000 menjadi 1.000
ton). “Kami berkomitmen untuk secara
terus-menerus mengurangi dampak
terhadap lingkungan dan saat ini
sedang melakukan beberapa studi untuk
menciptakan dan mendukung sumber
energi yang dapat diperbaharui,”
ungkapnya.
L’Oreal Indonesia telah hadir sejak
tahun 1979 dan dikelola oleh dua
entitas yaitu, PT L’Oreal Indonesia,
yang menangani aktivitas pemasaran
dan distribusi, dan PT. Yasulor
Indonesia, yang berkonsentrasi di
bidang manufaktur. “Pabrik tersebut
menjadi pabrik L’Oreal Group terbesar
di dunia dengan produksi produk
perawatan rambut dan kulit yang akan
didistribusikan ke seluruh negara di
kawasan Asean,” ujar Executive Vice
President Operations L’Oreal JeanPhillipe Blainpain.
Sebelum membangun pabrik di
Kawasan Industri Jababeka, Cikarang,
pabrik pertama L’Oreal telah dibangun
di Ciracas, Jakarta, pada 1986 dengan
kapasitas 125 juta unit per tahun.
Vismay Sharma, Presiden Direktur
PT L’Oreal Indonesia, menuturkan
pembangunan pabrik baru tersebut
diharapkan
bisa
meningkatkan
kapasitas produksi menjadi 140 juta
unit hingga akhir tahun ini.
Dengan pertumbuhan pasar yang
pesat dalam 4 tahun terakhir, L’Oreal
memutuskan
untuk
membangun
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fasilitas baru yang lebih besar serta
memindahkan
seluruh
aktivitas
produksinya ke pabrik baru tersebut.
Pabrik baru tersebut dilengkapi
dengan sejumlah fasilitas, seperti lini
produksi, tangki pemrosesan dengan
sistem kelola peracikan otomatis,
sistem pencahayaan yang didasarkan
pada deteksi pergerakan, dan teknologi
pengolahan air.
Pada tahun depan, ungkapnya,
pabrik baru tersebut diproyeksikan
mampu memproduksi 200 juta unit dan
memiliki kapasitas terpasang hingga
300 juta unit. “Sebenarnya potensi
kapasitas produksi mencapai 500 juta
unit per tahun bila pabrik diperluas
lagi,” ujarnya.
Pasar kecantikan di Indonesia tahun
ini diprediksi mencapai Rp16,6 triliun
dan berpotensi mencapai Rp20,62
triliun di 2014. L’Oreal melihat hal
tersebut sebagai potensi besar dengan
pertumbuhan penjualan perusahaan
mencapat lebih dari 30% per tahun
dalam beberapa tahun terakhir.
Pihaknya menargetkan untuk

mempertahankan
persentase
pertumbuhan
tersebut
dan
meningkakan
kontribusi
L’Oreal
Indonesia terhadap pendapatan L’Oreal
di Asia Pasifik dan dunia. L’Oreal
mencatat penjualan neto sebesar 11,2
miliar euro hingga semester I/2012,
sebesar 2,13 miliar euro disumbang
dari Asia Pasifik, termasuk Indonesia.
Sepanjang tahun lalu L’Oreal
membelanjakan dana 721 juta euro di
seluruh dunia untuk penelitian kosmetik
dan dermatologis dengan 3.676 staf
peneliti dari 60 kewarganegaraan, serta
mendaftarkan 613 paten.
Kontribusi terhadap Masyarakat dan
Perekonomian
L’Oreal mempekerjakan sebanyak
hampir 800 karyawan di Indonesia
dimana sekitar 450 orangnya bekerja di
pabrik baru di Jababeka. Dalam proses
perpindahan pabriknya, L’Oréal dapat
mempertahankan 96% karyawan dari
pabrik lamanya di Ciracas.
Untuk memfasilitasi perpindahan
ke pabrik baru di Jababeka yang

berjarak 40 km dari pabrik lama,
L’Oreal
menyediakan
insentif
perumahan dan transportasi bagi
para karyawannya. Kini, sekitar 262
keluarga karyawan dapat memiliki
tempat tinggal di sekitar lingkungan
pabrik baru. Selain itu, pabrik yang
rencananya
akan
dikembangkan
berdasarkan kebutuhan pasar ini,
juga akan berupaya memaksimalkan
penggunaan materi dan suplier lokal.
Perusahaan tersebut juga membangun
sebuah masjid untuk komunitas lokal,
dimana para pekerja dan masyarakat
sekitar dapat menggunakannya untuk
beribadah bersama.
Kepala BKPM M. Chatib Basri
menambahkan keputusan L’Oreal
untuk membangun pabrik terbesarnya
di dunia di Indonesia dan memilih
Indonesia sebagai pusat produksi bagi
kawasan Asia Tenggara, merupakan
terobosan besar dalam sejarah investasi
di Indonesia.
“Ini
merupakan
cerminan
kembalinya Indonesia dalam radar
investasi dunia,” pungkasnya. mi
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Shandong Group

Bangun Pabrik Ban
Senilai US$500 juta

Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat pasar otomotif
di Indonesia, produsen ban truk dan roda asal China Shandong
O’Green Group segera akan membangun pabrik ban di
Indonesia. Pembangunan pabrik seluas 50 hektare itu akan
dilakukan dalam dua tahap yang dimulai pada Desember 2012
dan diprediksi rampung pada Februari 2014.

P

ada akhir November 2012
lalu, peletakan batu pertama
(groundbreaking)
pabrik
yang berlokasi di Cikampek,
Karawang, Jawa Barat, tersebut dihadiri
Direktur Pengembangan Industri
Wilayah Kementerian Perindustrian
I Gusti Putu Suryawirawan, Direktur
Utama Shandong O’Green Group
Zirong Wang, dan sejumlah petinggi
Shandong O’Green Group.
Berkolaborasi dengan perusahaan
nasional PT Vorich Wealth Indo,
Shandong
Group
membentuk
perusahaan patungan yang bernama
PT Eastern O’Green dengan total
investasi US$500 juta. Dengan investasi
tersebut, kedua belah pihak berharap
mampu memimpin dunia otomotif,
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baik pasar nasional maupun pasar
internasional. Kedua korporasi sudah
menyuntikkan modal US$270 juta
untuk tahap pertama pembangunan
pabrik ban tersebut. Tahap selanjutnya,
setelah mendekati titik impas (return on
investment/RoI), suntikan modal akan
bertambah lagi menjadi US$500 juta.
Kementerian
Perindustrian
menyambut baik investasi China yang
berkolaborasi dengan perusahaan
dalam negeri untuk memproduksi
ban kendaraan truk dan bus itu.
Direktur PPI Wilayah I, I Gusti Putu
Suryawirawan mengemukakan investasi
China dengan PT Vorich merupakan
hilirisasi industri otomotif nasional.
Pemerintah akan terus mendorong
hilirasi dan mengolah bahan mentah,

yaitu karet alam menjadi ban untuk
kendaraan truk dan bus.
Seluruh dunia mengakui bahwa
Indonesia memiliki sumber daya alam,
termasuk karet yang melimpah. Hampir
semua pulau, terutama Kalimantan,
Sumatera, Sulawesi Selatan, dan Papua
menghasilkan berbagai jenis karet alam.
Suhu kelembaban alam menunjang
pengembangan komoditas tersebut.
Yang lebih penting adalah petani di
berbagai daerah memiliki keahlian
menyadap karet dengan baik. “Petani
kita memiliki keahlian yang diakui
dunia sehingga investasi Shandong
Group akan memaksimalkan olahan
bahan mentah karet. Lapangan kerja
dan pemasukan negara meningkat dari
kegiatan investasi ini,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT
Vorich Wealth Indo Budi Purnomo
mengatakan pabrik tersebut ditargetkan
mampu memproduksi 2 juta truk and
bus radial (TBR) per tahun dan 5 juta
passanger car radial (PCR) per tahun.
Investor China telah lama mengadakan
penjajakan dan studi kelayakan untuk
pengolahan karet alam Indonesia.
Dengan demikian, kedua perusahaan
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Investasi Pabrik Ban Shandong O’Green Group
PT Vorich Wealth Indo
Investasi
Lokasi

Pabrik Ban
Cikampek, Karawang, Jawa Barat

Luas Lahan
Nilai Investasi
Awal Pembangunan
Selesai Pembangunan

50 hektare
US$500 juta
Desember 2012
Februari 2014

Target Produksi

(juta per tahun)

Truck and bus radial (TBR)

2

Passanger car radial (PCR)

5

sumber : Shandong O’Green Group, PT Vorich Wealth Indo,
diolah Kemenperin

sepakat memilih Cikampek, Karawang,
Jawa Barat, untuk pembangunan pabrik
di lahan seluas 25 hektare. “Karena
kami melihat, daerah lain di Sumatera,
Kalimantan, Papua, Sulawesi, kapalkapal angkutnya terbatas. Sementara
kita harus ekspor, biayanya menjadi
dobel karena harus dikirim ke Jakarta
terlebih dahulu. Karena kami tidak
mau rugi, kami memilih pulau Jawa,
tepatnya
Karawang untuk pembangunan
pabrik,” kata Budi. Fasilitas produksi
ban di Indonesia sudah sangat tepat
dikombinasikan dengan teknologi
China. Biaya-biaya strategis operasional
sangat efisien karena teknologi China
sudah dikenal ekonomis. Produk
yang dihasilkan perusahaan tersebut
diarahkan untuk pasar ekspor. Tujuan
utama ekspornya adalah Australia
dan Amerika Latin. “Kami akan
menggarap karet mentah dari Sumatera
dan Kalimantan. Adapun 5%-nya
merupakan karet sintetis dari minyak.
Kami mungkin beli dari Pertamina
untuk karet sintetisnya.”
Produksi ban truk dan bus dengan
merek ‘The Eastern’ tersebut juga
akan mengalihkan para sopir kepada
penggunaan ban biasa. Menurutnya,
pengusaha truk dan bus di Indonesia
perlahan mengurangi penggunaan ban
radial. “Kami akan mendidik sopir-sopir
bus, truk untuk memulai menggunakan
ban biasa. Karena sebentar lagi
perusahaan China akan memproduksi
ban biasa, dengan target dua juta untuk
tahap pertama,” ungkapnya.
Untuk tahap awal, komposisi
kepemilikan saham 75% untuk
Shandong Group dan 25% untuk

Vorich. Namun, pembagian saham itu
akan disesuaikan menjadi 50:50 dalam
beberapa tahun mendatang.
Produksi tahap awal mencapai
sekitar 2 juta ban. Setelah itu,
peningkatannya bisa mencapai 5 juta.
Angka tersebut relatif masih kecil,
karena hanya mencakup sekitar 20% dari
keseluruhan pangsa pasar. Sementara
itu, jumlah kendaraan bus dan truk
semakin meningkat di Indonesia.
Komponen lokal produksi ban itu saat
ini masih berkisar 60%. Adapun sisanya
didatangkan dari China, termasuk
kawat-kawat yang harganya jauh lebih
murah dibandingkan dengan produk
lokal dari Indonesia. Shandong Group
yang berdiri sejak tahun 2002 sudah
memproduksi ban dan cincin baja,
karbon hitam, komponen, suku cadang
kendaraan bus, truk. Fasilitas produksi
di Indonesia dianggap tepat untuk
dikombinasi dengan kualitas produk
China yang sudah dikenal karena
ekonomis.
Shandong membangun jaringan
penjualan internasional, ekspornya
lebih dari 40% ke banyak negara
di dunia. Pada tahun 2011, omzet
perusahaan mencapai US$1,63 miliar.
Direktur Utama Shandong O’Green
Group Zirong Wang mengemukakan
Indonesia memiliki potensi di bidang
bahan baku ban, karena didukung
sumber daya alam, terutama kaya akan
karet alam, suhu kelembaban alam yang
menunjang, dan sumber daya manusia
yang baik.

“Oleh karena itu, kami menyadari
semua faktor ini dapat mendukung
investasi kami di Indonesia,” tuturnya.
Dia mengatakan pihaknya akan
fokus melakukan penelitian dan
pengembangan jenis ban truk dan
mobil
penumpang.
Perusahaan
Negeri Tirai Bambu tersebut telah
memproduksi ban, cincin baja, karbon
hitam, dan komponen truk beserta suku
cadangnya. Produknya telah dipasarkan
hingga ke Amerika Utara, Amerika
Selatan, Afrika, Timur Tengah, Eropa
Barat, Asia Tenggara, dan Australia.
“Kami optimistis dengan mendirikan
fasilitas produksi di Indonesia dan
dikombinasikan dengan teknologi
canggih China, akan mampu menekan
biaya produksi dan memungkinkan
kami untuk menghasilkan produk
berkualitas tinggi dengan nilai
ekonomis bagi pasar lokal dan pasar
internasional,” ujarnya.
Dia menambahkan Shandong
telah memutuskan untuk fokus pada
pengembangan fasilitas manufaktur
ban di Indonesia untuk 5 tahun ke
depan. Di seluruh dunia, teknologi
tubeless roda baja telah menjadi tren
dan menawarkan keuntungan yang
signifikan atas ban nylon dalam hal
kinerja dan daya tahan. “Kami yakin
tren ini akan berlanjut dan baja ban
tubeless akhirnya akan menggantikan
ban cord nylon,” ujarnya. mi
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Denso Eksekusi Investasi
Rp 1,3 Triliun

Menteri Perindustrian MS Hidayat
meresmikan pembangunan pabrik
ke-3 PT Denso Indonesia di
Kawasan Industri MM 2100
Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat.
Peresmian disaksikan oleh President
dan CEO Denso Corporation
Japan-Nobuaki Katoh, Presiden
Komisaris PT Astra OtopartsJohnny Darmawan, Presiden
Direktur PT Denso IndonesiaYutaka Yamanouchi, Minister of
Economic Affairs at the Embassy of
Japan in Indonesia-Shigeru Ushio.
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M

enperin
mengatakan,
pembangunan
pabrik
ke-3 PT Denso Indonesia
tersebut
berkontribusi
besar bagi perekonomian Indonesia. Yakni,
karena perusahaan akan menambah
investasi, tenaga kerja, serta meningkatkan
jumlah dan kepemilikan pemasok lokal
(supplier) dalam kegiatan produksi. Hal itu,
ujar dia, akan mendukung pertumbuhan
industri nasional
Investasi
Denso
tersebut
diproyeksikan bisa menyerap tenaga
kerja sebanyak 1.700 orang hingga
2015. Pabrik yang dibangun di atas
lahan seluas 21 hektar itu dijadwalkan
beroperasi pada Februari 2014. Pabrik
itu akan memproduksi suku cadang
kontrol mesin, seperti ECUs (Engine

Electronic Control Units) dan sistem
kontrol VCT (Variable Cam Timing),
alternator, starter dan suku cadang
lainnya.
Seperti diketahui, saat ini, terdapat
sekitar 1.400 industri komponen yang
tergolong dalam industri komponen
Tier 1, Tier 2, dan Tier 3. Sementara
itu, perkembangan industri otomotif
di Indonesia khususnya sektor mobil
menunjukkan pertumbuhan
pesat.
Terbukti, angka penjualan dan produksi
yang terus meningkat
Penjualan mobil tahun 2011
tercatat mencapai 894 ribu unit,
sedangkan produksi mencapai 838 ribu
unit. Pada 2012, pasar mobil diprediksi
bisa menembus angka penjualan
dan produksi 1 juta unit. Angka itu
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diproyeksikan bakal terus tumbuh
seiring dengan peningkatan ekonomi
Indonesia.
“Kementerian Perindustrian terus
mendorong para investor luar negeri
agar dapat memanfaatkan momentum
ini semaksimal mungkin. Yakni, dengan
masuk dan melakukan investasi di
sektor industri otomotif di Indonesia.
Baik dengan menggandeng mitra lokal
atau mengundang mitra usahanya di
Jepang untuk berinvestasi di Indonesia,”
kata Menperin dalam sambutannya saat
peresmian di Cikarang, Jumat (30/11).
Dia mengharapkan, Denso dapat
melakukan
terobosan-terobosan
baru, mengembangkan kreativitas
dan melakukan inovasi. Melalui
peningkatan kemampuan sumber daya
manusia lokal dengan cara melibatkan
dalam kegiatan produksi agar produk
yang dihasilkan semakin berdaya saing
di pasar lokal maupun global
“Saya juga berharap, pimpinan
perusahaan bersama seluruh karyawan
dapat senantiasa bekerjasama dengan
baik. Untuk membangun hubungan
industrial yang sehat sehingga tercipta

suasana kerja yang harmonis guna
mendorong peningkatan produktivitas,”
tegas Menperin.
Investasi Grup
Sementara itu, belum lama ini, grup
prinsipal otomotif asal Jepang, Toyota
Group memastikan segera merealisasi
komitment investasinya di Indonesia.
Hal itu disampaikan dalam kunjungan
eksekutif grup Toyota ke Indonesia,
November 2012.
Para petinggi Toyota Group
tersebut menghadap Presiden Republik
Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
dan menyampaikan komitmen investasi
mereka di Indonesia. Mereka adalah
Presiden TMC Akio Toyoda, Presiden
TAB Takuji Amioka, Presiden Toyota
Tsusho Jun Kurabe, Presiden AS Fumio
Fujimori, Presiden Denso Nobuaki
Katoh, dan Presiden DMC Koichi
Ina. Turut hadir, Presiden Direktir PT
Toyota Astra Motor (TAM) Johnny
Darmawan.
Dalam 5 tahun ke depan, Toyota
bakal menggelontorkan dana sebesar
Rp 13 triliun melalui investasi langsung

di Indonesia. Investasi itu diproyeksikan
bakal menyerap hingga 41 ribu orang
staf.
Investasi dilakukan oleh enam
perusahaan yang berada di Toyota.
Yakni, Toyota Motor Corporation
(TMC), ToyotaAuto Body Co Ltd
(TAB) , Toyota Tsusho Corporation
(Toyota Tsusho) , Aisin Seiki Co
Ltd(AS), Denso Corp, dan Daihatsu
Motor Co Ltd (DMC).
“Kehadiran kami di sini, bersama
para pimpinan Toyota, menunjukkan
dan menegaskan pesan bahwa kami
berkomitmen dengan investasi di
Indonesia. Kami ingin terus berperan
dalam pembangunan industri otomotif
di Indonesia, hingga ke hilir,” kata
Toyoda.
Menurut
Toyoda,
Indonesia
merupakan lokasi menarik untuk
investasi karena skala pasar yang
besar. Selain itu, Indonesia penting
apabila Toyota ingin terus ikut dalam
pembangunan industri dan kepuasan
pelanggan di dalam negeri. mi
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Industri Pengolahan Daging
Kementerian Pertanian yang mengurangi kuota impor daging sapi sebesar 66% pada tahun
ini. Padahal, idealnya, pasokan daging sapi setiap tahunnya rata-rata mencapai 100 ribu ton.
Kebijakan itu mengancam kinerja industri pengolahan daging sapi seperti bakso, sosis, burger,
abon dan lainnya. Industri ini kini mengalami kesulitan bahan baku. Jika ini dibiarkan industri
bisa pada titik tertentu bisa gulung tikar.

K

etua
National
Meat
Processing
Indonesia
atau
Asosiasi
Industri
Pengolahan
Daging
Indonesia (NAMPA) Ishana Mahisa
mengatakan, saat ini industri untuk
produksi sudah tidak full lagi. Dari sisi
tenaga kerja ada beberapa pabrik sudah
mengurangi shift karyawannyanya.
Sebelum kuota dibatasi karyawan bisa
dipekerjakan 3 shift, sekarang hanya 2
shift. Bahkan hari sabtu hanya 1 shift.
“Jika kondisi ini dibiarkan begitu
terus tidak ada solusi untuk bahan
bakunya, industri bisa gulung tikar,” ujar
Ishana Mahisa. Untuk itu, lanjut Ishana,
kuota untuk konsumsi dagaing harus
dihitung ulang. Tidak bisa berdasarkan
kebutuhan konsumsi nasional. Dalam
ini daging yang dikonsumsi masyarakat
Indonesia.
“Di Indonesia yang makan daging,
selain masyarakat Indonesia itu
sendiri, juga pekerja asing, turis yang
48
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datang ke Indonesia. Dan, seperti kita
ketahui konsumsi daging orang asing
sangat besar. Pemerintah juga harus
menghitung ini,” ujar Ishana lagi.
Dan, yang tak kalah pentingnya,
kata Ishana pemerintah jujur soal data
ketersediaan daging sapi untuk industri
pengolahan.
“Kita secara keseluruhan butuh
daging sapi sebanyak 20 ribu ton per
tahun untuk semua produk, tapi saat
ini kami kesulitan. Jika pemerintah
katakan ada, kami siap beli,” tegasnya.
Pemerintah merilis ketersediaan
sapi lokal sejumlah 2,4 juta ekor siap
potong, para asosiasi atau pelaku
usaha dapat membeli secara langsung
ke tingkat peternak dengan harga
yang terjangkau. Namun, kata Ishana
dilapangaan hanya tersedia maksimal
1,6 juta ton. Sekitar 40,6 adalah sapi
betina yang menghasilkan potongan
hanya 33,3 kilogram. Dari tahun
ketahun data 2,4 juta ton itu belum ada.

Menurut Ishana, yang dibutuhkan
industri itu adalah daging beku, tapi
tidak semua Rumah Potong Hewan
(RPH) memiliki lemari pendingin.
Dari data yang ada, Indonesia memiliki
1200 RPH hanya 600 yang terdaftar.
Dari 600 itu hanya 20 RPH yang
memiliki Nomor Kontrol Veteriner
penyelenggaraan kesehatan hewan
dan kesehatan masyarakat veteriner di
suatu negara mengacu pada standar,
pedoman, dan rekomendasi organisasi
internasional, antara lain Badan
Kesehatan Hewan Dunia (World
Organization for Animal Health/
OIE), Codex Alimentarius Commission
(CAC), dan World Health Organization
(WHO). Dan dari 20 RPH itu hanya
ada 4 RPH yang memiliki fasilitas
sistem rangkaiaan pendingin atau
Cold Chain System yakni RPH Wabin
Jayatama (Santori), RPH Bina Mentari
Tunggal, RPH Elders Indonesia, dan
RPH Sinar Daging Perdana.
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Lebih lanjut, Ishana menambahkan
jika
pemerintah
tidak
cepat
mengantisipasi kelangkaan daging
sapi, industri pengolahan daging ini
cuma bisa bertahan hingga beberpa
bulan kedepan. “Untuk itu, sejalan
dengan tujuan Komite, kami minta
agar impor daging dibuka kembali agar
ketersediaan daging sapi ada kepastian,”
imbuhnya.
“Kita sudah berinvestasi, sudah
membuka lapangan kerja, tapi mengapa
pemerintah
tidak
memberikan
kepastian bahan baku. Yang kami mau
adalah kepastian, jika memang tidak
ada kenapa harus dipertahankan. Jika
memang harus impor kenapa tidak,
apakah pemerintah mau melihat kami
gulung tikar,” tegas Ishana.
Yang tak boleh dilupakan, lanjut
Ishana, bahwa ada payung hukum
yang mengatur tata niaga daging
di Indonesia. Di NAMPA saat ini
tergabung 26 Perusahaan Pengolahan
daging, 6 diantaranya
Importir
Terdaftar (IT). Seperti diketahui
dengan adanya Permendag No.24/MDAG/PER/9/2011 maka wewenang
izin impor daging telah bergeser
dari Kementerian Pertanian ke
Kementerian Perdagangan walaupun
tetap mempertimbangkan rekomendasi
dari kementerian pertanian. Hal ini
sejalan dengan amanat UU No.18
tahun 2009 tentang peternakan dan
kesehatan hewan.
Dalam Permendag itu semua
importir hewan dan produk hewan
termasuk daging hanya bisa dilakukan
oleh Importir Terdaftar (IT) yang
ditetapkan
oleh
Kementerian
Perdagangan (Pasal 4).
Untuk memperoleh penetapan
sebagai IT-Hewan dan Produk
Hewan perusahaan harus mengajukan
ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri
Kemendag yang efektif dibuka 1
Oktober 2011. Setelah mendapatkan
IT (berlaku 2 tahun) mereka juga
harus mendapat persetujuan impor
dari menteri perdagangan jika akan
mengimpor.
Perusahaan importir itu juga
harus mampu membuktikan memiliki
instalasi tempat pemeliharaan dan
bukti kepemilikan Rumah Potong

Hewan atau kontrak kerja dengan
Rumah Potong Hewan yang telah
memenuhi standar.
Selain itu, harus ada bukti
kepemilikan tempat penyimpanan
berpendingin (cold storage) dan
bukti kepemilikan alat transportasi
berpendingin, untuk Produk Hewan
yang akan diverifikasi.
“Selain ketentuan Pasal 3 ayat
(4), Pasal 3 ayat (5), dan Pasal 4 yang
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
(7 September 2011), ketentuan lain
dalam Peraturan Menteri ini mulai
berlaku pada tanggal 1 Oktober 2011,”
demikian bunyi Permendag tersebut.
Permendag ini juga mengatur
Surat Persetujuan Pemasukan (SPP)
yang sudah diterbitkan berdasarkan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
20/Permentan/OT.140/4/2009 tentang
Pemasukan dan Pengawasan Peredaran
Karkas, Daging, dan/atau Jeroan Dari
Luar Negeri dan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 07/Permentan/
OT.140/1/2008 tentang Syarat dan
Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran
Benih, Bibit Ternak, dan ternak Potong
dinyatakan tetap berlaku sampai 31
Desember 2011.
Menurut data yang ada, Indonesia
masih sangat bergantung terhadap sapi
potong dan daging sapi impor. Yakni
dari data pada tahun 2009, jumlah
kebutuhan akan konsumsi produk
daging sapi di Indonesia sebesar
390.000 ton. Dari kebutuhan tersebut,
40% diantaranya disuplai (disokong)
oleh produk daging sapi impor. Yakni
sejumlah 70.100 ton daging impor dan
500.000 - 550.000 ekor sapi bakalan
impor. Dari masuknya sapi potong
(bakalan) impor dan daging sapi impor
tersebut, juga menyebabkan daya saing
harga produk daging sapi lokal pun
anjlok. Karena harga daging sapi lokal
yang relatif lebih mahal.
Sementara itu, Direktur Jenderal
Agro Kementerian Perindustrian
Benny Wachjudi. meyakini pembatasan
kuota impor daging akan mengancam
kinerja industri pengolahan daging.
Bahkan pada titik tertentu bisa gulung
tikar akibat kekurangan bahan baku.
Menurut Benny, apabila pembedaan
kuota daging untuk industri pengolahan

dan daging konsumsi tidak dipisahkan,
maka dapat menghancurkan industri
pengolahan daging dalam negeri.
“Kuota industri pengolahan daging
harus dipisahkan dengan kuota daging
untuk
konsumsi masyarakat,” ujar
Benny.
RPH dalam negeri saat ini lanjut
Benny hanya mampu
mensupply
kebutuhan
dalam
negeri
10%.
Sedangkan kebutuhan total daging
untuk dalam negeri mencapai 80 ribu
ton.
Menurut Benny, produsen daging
olahan sapi dalam negeri sudah
ada 3 atau sampai 4 terancam tidak
berproduksi pada pertengahan tahun
2012 akibat kelangkaan bahan baku
daging sapi seiring pengurangan
kuota
impor
oleh
pemerintah.
Kondisi tersebut akan mempengaruhi
penjualan industri pengolahan daging
yang ditargetkan mencapai Rp 3,79
triliunRp 3,96 triliun di 2012, naik
10%-15% dibanding 2011.
Seperti diketahui, dari tahun lalu,
permasalahan daging impor belum
terselesaikan dan kebijakan kuota
daging impor merugikan industri
pengolahan daging. Untuk industri
pengolahan seperti sosis, tidak bisa
menggunakan daging segar, tapi
dibekukan dalam mesin pendingin
pada suhu 4 derajat.
Kebutuhan daging beku untuk
industri pengolahan pada tahun lalu
mencapai 19.520 ton. Tahun ini,
permintaan daging beku naik 5%
dibandingkan tahun lalu. Selama ini,
kuota daging impor sebagian besar
diperuntukkan bagi sektor perhotelan
dan restoran, sehingga pasokan bagi
industri sangat minim.
Dalam menghadapi puasa dan Hari
Raya Idul Fitri yang lalu, permintaan
sosis semakin meningkat dan pasokan
dari dalam negeri dikhawatirkan
semakin berkurang.
“Kelangkaan bahan baku sosis
membuat produk impor asal Malaysia
membanjiri pasar dalam negeri. Harga
sosis dari Malaysia relatif lebih murah
karena menggunakan daging yang
diimpor dari India,” imbuh Benny. mi
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PT Isuzu Astra Motor (Isuzu) mengharapkan, realisasi rencana investasi
sebesar Rp 1,5 triliun bisa dilakukan pada Maret 2013. Saat ini, perusahaan
sedang mempersiapkan semua kebutuhan untuk investasi tersebut. Yakni,
membangun tembok dan merancang desain pabrik.

ISUZU

Investasi Rp 1,5 Triliun

I

nvestasi itu akan membangun
pabrik dengan kapasitas produksi
secara bertahap sehingga menjadi
80.000 unit per tahun seiring
bertambahnya permintaan di pasar
domestik. Presiden Direktur Isuzu
Yohannes Nangoi mengatakan, pabrik
itu akan menjadi pusat produksi truk
Isuzu. Setelah beroperasi komersial,
pabrik itu direncanakan untuk
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memasok pasar ekspor.
“Rencananya, konstruksi kita mulai
Maret 2013 dan bisa running produksi
pada 2014. Investasinya sekitar Rp 1,21,5 triliun. Sekarang, sedang didesain
dan mulai membuat tembok. Investasi
ini menjawab tingginya permintaan
kendaraan komersial di pasar domestik.
Pabrik ini juga akan mendukung
rencana ekspor kami nantinya,” kata

Yohannes.
Selain investasi pabrik baru, dia
menambahkan, guna memperkuat
posisi di Indonesia, Isuzu akan merilis
produk-produk baru pada 2013. Untuk
N-series, Isuzu akan mengembangkan
6 varian baru dari saat ini tercatat
11 varian. Juga, untuk F-series akan
dikembangkan 8 varian baru menambah
10 varian yang ada saat ini. Isuzu juga
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akan mengembangkan 3 varian varu
E/C-series sehingga jumlah variannya
menjadi 5 dari saat ini baru 2.
“Lini produk yang lengkap dan
kompetitif menjadi salah satu grand
strategy Isuzu. Selain, produksi
yang memenuhi skala kapasitas dan
berkualitas. Kami juga memperkuat di
jaringan penjualan. Tahun 2013, kami
akan menambah jaringan penjualan
menjadi 120 gerai. Hingga akhir tahun
ini, dirancang ada 100 gerai yang
berdiri. Investasi per gerai, bervariasi
dari Rp 7,5-15 miliar. Dengan
jaringan yang luas, Isuzu optimistis
akan menjadi pemain utama di pasar
kendaraan komersial di Indonesia pada
2015,” kata Yohannes.
Sementara itu, dia menambahkan,
tahun 2013, pihaknya akan fokus
memperkuat posisi Isuzu sebagai
pemain unggul di kendaraan niaga,
jenis truk. Tahun 2011, Isuzu mencatat
penjualan truk sebanyak 17.285 unit
dari total pasar mencapai 121.825

unit. Hingga Oktober 2012, Isuzu
mencetak penjualan 17.968 unit dari
total pasar 119.466 unit. “Hingga akhir
tahun kami memproyeksikan penjualan
mencapai 22 ribu unit. Sedangkan pasar
truk nasional diprediksi mencapai 145
ribu unit,” kata Yohannes. Sementara
itu, Yohannes mengatakan, tahun 2014,
pihaknya akan fokus menjajaki pasar
ekspor. “Saat ini, kami belum ekspor.
Setelah pabrik baru jadi, kami akan
ekspor. Sasarannya emerging country,”
kata Yohannes.
Kondisi 2013
Pada kesempatan sama, Presiden
Direktur PT Astra International Tbk
(Astra) Prijono Sugiarto mengakui,
tahun 2013 merupakan tahun yang
berat. Menyusul sejumlah tantangan
yang diprediksi bakal menganggu
upaya pertumbuhan industri pada
2013. Prijono mengatakan, pada 2011
akhir, pihaknya sudah mempersiapkan
sejumlah
langkah
antisipasi

menghadapi tantangan tahun 2013.
Yakni, penaikan besaran down
payment (DP) yang berlaku per 15 Juni
2012, penurunan harga komoditas,
dan rentetan efek krisis ekonomi yang
melanda kawasan Eropa dan Amerika
Serikat (AS). Kondisi-kondisi itu
diakui menjadi penyebab penurunan
yang terjadi di beberapa jenis usaha
Astra
“Pada 2013, memasuki kondisi yang
tidak mudah. Tahun yang berat. Kalau
tahun 2012, sebelumnya kita sudah bisa
antisipasi sejak akhir 2011. Kalau 2013,
tekanan-tekanan itu sudah terjadi pada
triwulan III-IV tahun 2012. Jadinya
sulit. Tapi, bagaimana pun, kita harus
lakukan antisipasi. Termasuk soal
dampak penaikan UMP dan upah
sektoral tahun 2013. Strategi antisipasi
bergantung pada setiap lini usaha. Kita
lihat apakah masih bisa menaikkan
produktivitas
dan
meningkatkan
efisiensi?,” kata Prijono. mi
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Pertumbuhan Industri Aneka
Nilai ekspor produk industri aneka diproyeksikan mencapai US$ 6 miliar hingga akhir tahun
2012. Atau, naik sekitar 6% dibandingkan realisasi tahun 2011 yang tercatat US$ 5,66 miliar.
Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menunjukkan, tahun 2011, kontribusi terbesar
berasal dari industri alasa kaki. Yakni, dengan nilai ekspor mencapai US$ 3,3 miliar atau 58,3%
dari total nilai ekspor industri aneka. Menyusul, 41,7% disumbang oleh beberapa sektor. Mulai
dari sektor barang jadi kulit, mainan, alat olahraga, hingga alat tulis.

H

ingga
tahun
2011,
jumlah industri aneka
tercatat sebanyak 1.032
perusahaan. Tersebar di
Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau,
DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, DI
Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur,
Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
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Tenggara Timur, Sulawesi Tengah,
dan Sulawesi Selatan. Kemenperin
mencatat, nilai investasi industri aneka
mencapai Rp19,37 triliun sampai saat
ini. Jumlah tenaga kerja yang diserap
oleh kelompok industri tersebut
mencapai 986.314 orang.
Dirjen Basis Industri Manufaktur

Kemenperin
Panggah
Susanto
mengatakan, saat ini nilai produksi
industri aneka tercatat Rp 50,95 triliun
dengan utilisasi 59,36%. Pemerintah,
kata dia, fokus menggenjot kinerja
ekspor industri aneka ke sejumlah
negara. Meski, dia mengakui, krisis
ekonomi global masih menghantui
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sejumlah negara.
“Sektor
alas
kaki
masih
mendominasi ekspor ondustri aneka.
Pelaku industri alas kaki juga gencar
mencari pasar baru. Kita juga terus
mendorong pelaku industri agar aktif
mencari pasar baru. Jangan Cuma di
pasar tradisional. Jadi, bisa menggenjot
ekspor,” kata Panggah usaimembuka
Pameran Produk Industri Aneka 2012
di Jakarta.
Dia menambahkan, kesepakatan
perdagangan bebas Asean-Tiongkok
(CAFTA/ China-Asean Free Trade
Agreement) semakin memperketat
persaingan. Hal itu, kata dia, menjadi

tantangan yang harus disikapi secara
cermat oleh pelaku industri nasional.
Yakni, dengan menerapkan efisiensi di
bidang produksi dan pemasaran.
“Tantangan lainnya adalah
memberi nilai positif berupa akses
pasar, akses teknologi, investasi, dan
peningkatan sumber daya manusia,”
kata Panggah.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal
(Sekjen)
Asosiasi
Persepatuan
Indonesia
(Apresindo)
Binsar
Marpaung mengatakan, saat ini, terjadi
penurunan permintaan alasa kaki di
pasar ekspor. Menyusul, sejumlah aksi
demo yang diwarnai tindakan sweeping

oleh buruh di dalam negeri. Yang
berakibat, terhentinya proses produksi.
“Hampir 1 bulan pabrik sepatu
dikawasan
industri
tidak
bisa
berproduksi karena sweeping buruh
yang menuntut penghapusan sistem
outsourcing. Akibatnya, Hal ini,
menekan daya saing industri. Tahun
depan, kinerja ekspor alas kaki nasional
hanya akan menyamai pencapaian
tahun ini. Akibatnya, tahun 2013,
pelaku usaha pesimis kinerja ekspor
alas kaki nasional bisa tumbuh,” kata
Binsar. mi
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Pasar Makin Cerah

Industri Komponen Kapal Harus Segera Tangkap Peluang
Staf Ahli Menteri Perindustrian bidang Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produksi
Dalam Negeri (P3DN), Ferry Yahya terus mendorong pemakaian komponen lokal untuk
industri kapal di Indonesia. Pasalnya satu galangan kapal ukuran kecil setiap tahun belanja
komponen dan besi baja sekitar 12 juta Sin$ atau setara dengan Rp 80 miliar sehingga
jika ke-86 industri galangan kapal di Batam masing-masing belanja Rp 100 miliar, nilai
transaksi penjualan komponen mencapai Rp 8,6 triliun dan hampir 98% komponen kapal
ini di impor dari beberapa negara.
“Nilai transaksi dari industri
komponen kapal ini sangat besar,
jadi bagaimanapun caranya industri
komponen lokal, harus bisa mengambil
peluang yang besar ini,” ungkap Ferry
saat melakukan kunjungan kerja di
Batam, akhir pekan lalu.
Lebih jauh lagi Ferry memaparkan,
sebenarnya industri komponen untuk
kapal ini bisa dibuat di industri
dalam negeri, khususnya di Tegal,
Jawa Tengah, namun ada beberapa
kendala yang cukup berat,seperti biaya
pengiriman dari Tegal ke Batam jauh
lebih mahal dibanding dari Singapura.
Demikian juga waktu pengiriman.
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Impor dari Singapura pengirimannya
hanya hitungan jam sementara dari
Pulau Jawa bisa berminggu-minggu.
Oleh karena itu, Ferry bertekad akan
memajukan industri komponen lokal
dan berkoordinasi dengan beberapa
kementerian terkait untuk mengatasi
masalah tersebut, sehingga kebutuhan
komponen kapal ini bisa dipasok dari
dalam negeri.
Di tempat yang sama, Herman Tan,
Direktur PT Asia Pertama Abadi selaku
distributor komponen kapal di Batam
mengungkapkan kalau beberapa tahun
terakhir ini, kebutuhan bahan baku dan
komponen kapal di Batam, Kepulauan

Riau, melonjak pada tahun ini seiring
dengan
peningkatan
permintaan
pembangunan dan reparasi kapal, baik
dari perusahaan pelayaran dan migas
lepas pantai nasional maupun asing.
Herman juga mengungkapkan
permintaan kebutuhan komponen
kapal melonjak karena didorong oleh
penurunan harga bahan baku pelat baja
dunia yang cukup signifikan. “Harga
pelat baja turun dari sekitar Sin$
1.000 per ton pada awal tahun menjadi
Sin$790 per ton saat ini. Kondisi
ini sepertinya dimanfaatkan oleh
perusahaan pelayaran ataupun lepas
pantai untuk segera merealisasikan
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pembangunan kapal karena biaya lebih
murah,” papar Herman
Ironisnya, ujar Herman, lonjakan
permintaan bahan baku itu hampir
semuanya masih dipenuhi dari impor
karena industri dalam negeri belum
mampu menyediakan produk yang
dibutuhkan dengan harga kompetitf
dan pengiriman yang cepat. Saat ini,
ungkap Herman, hampir 98% bahan
baku dana komponen kapal masih
diimpor, terutama dari Singapura dan
China.
“Berdasarkan
pemantauan
kami, pengapalan pelat baja saja
dari Singapura bisa empat trip per
hari. Setiap pengiriman, kapal itu
mengangkut sekitar 3.000 ton, sehingga
total volume material itu yang dikirim
ke galangan di Batam mencapai 12.000
ton per hari,” ujarnya.
Herman mengatakan para pemasok
komponen kapal di Batam yang
umumnya importir selama ini kesulitan
memperoleh komponen lokal dalam
jumlah besar dan cepat, meskipun dia
mengakui kualitas produk dalam negeri
tidak kalah dibandingkan dengan
produk impor. “Kalau impor, kami
bisa mendapatkan komponen dalam
waktu 1x24 jam, sedangkan dari dalam
negeri bisa 1 bulan. Apalagi harga
produk impor lebih murah. Kondisi ini
memang menjadi dilema bagi kami,”
jelasnya.
Menurut dia, industri galangan
di Batam yang kini berjumlah lebih
dari 80 perusahaan membutuhkan
komponen dengan jumlah yang terus
meningkat. baik untuk pembangunan
kapal baru maupun reparasi. “Potensi
ini seharusnya bisa dimanfaatkan oleh
industri dalam negeri. Kami sebagai
pemasok pun sebenarnya lebih memilih
produk lokal jika harganya bersaing dan
delivery cepat,” tambahnya.
Herman
juga
menyayangkan,
kenapa hal ini bisa terjadi. Oleh
karena itu, dia siap membantu untuk
memajukan industri komponen lokal
dari Tegal bisa memenuhi kebutuhan
industri komponen kapal. Untuk
itu, katanya, agar produk Tegal bisa
dipasarkan di Batam, pihaknya bersedia
melakukan kerjasama dengan produsen

di Tegal dengan cara membuka
industri sejenis di Batam. Jika industri
itu ditumbuhkan di Batam, biaya
operasional dan biaya distribusi
otomatis jauh lebih ringan.
Lebih
jauh
lagi,
Herman
mengungkapkan pihaknya sedang
menjajaki dan kami mengharap
adanya bantuan serta dukungan dari
pemerintah sehingga dapat segera
membuka industri komponen kapal
dengan mendatangkan sumber daya
manusia dan teknisi dari Tegal ke
Batam, bisa segera terwujud
Herman menambahkan bahwa
pihaknya telah menyediakan lahan
seluas 5 hektare untuk lokasi workshop
dan siap mendatangkan mesin
pengolah. ‘’Kami sudah siap untuk
benar-benar mendekatkan produsen
Tegal dengan pasar,”tegas Herman
Butuh Investasi
Sebelumya
Dirjen
Industri
Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
(IUBTT) Kementerian Perindustrian
Budi Darmadi memaparkan kalau saat
ini Indonesia membutuhkan investasi
sekitar Rp 10 triliun untuk membangun
industri komponen galangan kapal
hingga 2014.
Budi juga mengatakan, Indonesia
idealnya mempunyai 200 unit industri
komponen kapal hingga tahun 2014
dari saat ini baru 100 unit. “Jadi,
kita masih butuh 100 lagi dengan
investasi Rp 5000 miliar per unit agar
memenuhi skala ekonomis. Sedangkan
kapasitas produksi idealnya sekitar 10
komponen untuk setiap jenisnya per
bulan,” ujarnya.
Menurut Budi, Indonesia perlu
membangun industri komponen kapal
agar industri galangan kapal juga lebih
mandiri dan menekan impor. Apalagi,
100 industri komponen galangan kapal
yang saat ini beroperasi di Tanah Air
bukan murni industri komponen.
Industrinya saat ini masih menyatu
dengan industri galangan kapal.
Budi pun berharap, secara bertahap,
semua pekerjaan produksi komponen
kapal yang selama ini dipegang oleh
industri galangan kapal harus dialihkan

sepenuhnya ke industri komponen
murni. Selanjutnya, industri utama
galangan kapal di Tanah Air akan lebih
didorong memproduksi kapal baru atau
menjalankan reparasi.
Kemenperin akan terus mendorong
pembangunan industri komponen
kapal di dalam negeri. Langkah
tersebut diperlukan sebagai salah satu
strategi untuk memacu industrialisasi
galangan kapal nasional. “Karena itu,
langkah dan kebijakan kami fokuskan
pada upaya penciptaan pasar agar ada
repeat order, sehingga industrinya juga
efisien,” imbuhnya.
Saat
ini,
lanjut
Budi,
pihaknya sedang merancang dan
mengembangkan program standardized
resse/nya, yakni program pembangunan
kapal dalam jumlah yang banyak
dengan varian yang sedikit. Budi cukup
optimistis dengan prospek industri
perkapalan dan komponennya. Apalagi,
industri galangan kapal di dalam negeri
memiliki kemampuan teknologi yang
telah diakui. Bidang-bidang yang telah
dikuasai di antaranya teknologi untuk
sistem kontrolpanel, ruang kemudi,
lambung kapal (hull), hingga interior
dan sistem komunikasinya.
Tantangannya
justru
pada
ketersediaan modal untuk investasi
dan membangun industrinya. “Karena
itu, kami sasar penciptaan pasar agar
ada repeat order. Ini kami lakukan
dengan pararel strategy,” tutur Budi.
Ditjen Maritim, Kedirgantaraan, dan
Alat Pertahanan IUBTT Kementerian
Perindustrian Soerjono menuturkan,
investasi baru pada industri galangan
kapal cukup besar dan sehingga cukup
banyak investor yang keberatan.
Oleh karena itu, pihak Kementerian
Perindustrian menyediakan beberapa
insentif pajak untuk memacu para
investor untuk menanamkan modalnya
di Indonesia. Pasalnya investor baru
harus mengeluarkan dana yang
besar untuk membangun galangan
dengan berbagai ukuran untuk
banyak jenis kapal agar investasinya
menguntungkan. mi
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Tonton Taufik

Menggenggam Dunia
dengan Mebel Rotan
Rotan merupakan anugerah Tuhan yang sangat besar dan tak
ternilai bagi bangsa Indonesia. Di Indonesialah rotan dapat tumbuh
dan berkembang dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat untuk berbagai keperluan. Wilayah penyebaran
tanaman rotan di tanah air pun cukup luas, walaupun rotan yang
banyak dimanfaatkan berasal dari Kalimantan dan Sulawesi.
Selain itu, rotan juga sangat mudah tumbuh, bahkan banyak rotan
tumbuh secara alami di kawasan hutan alam.

S

ejatinya rotan merupakan
tanaman yang hanya tumbuh
di daerah tropis dan tidak
dapat tumbuh di wilayah
beriklim subtropis, namun keunikan
dan kecantikan rotan mampu memikat
masyarakat dunia sejak berpuluh-puluh
tahun, bahkan mungkin sejak berabadabad yang lampau.
Sudah sejak lama pula Indonesia
dikenal masyarakat dunia sebagai
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negara penghasil bahan baku rotan
terbesar di dunia. Konon sekitar 80%
bahan baku rotan yang diperdagangkan
di pasar internasional berasal dari
Indonesia. Selama bertahun-tahun,
khususnya dalam kurun waktu antara
tahun 2005 sampai tahun 2011 terjadi
aliran deras ekspor bahan baku rotan
dari Indonesia ke berbagai negara di
dunia, terutama negara-negara industri
rotan seperti China, Malaysia, Vietnam

dan sejumlah negara Eropa.
Namun bagi Tonton Taufik,
pengusaha mebel rotan Cirebon,
membludaknya
pasokan
bahan
baku rotan dari Indonesia ke pasar
ekspor itu bukanlah sesuatu yang
patut dibanggakan sebab derasnya
aliran ekspor bahan baku rotan telah
mengakibatkan hancurnya industri
mebel di tanah air karena kekurangan
bahan baku. Ratusan, bahkan mungkin
ribuan pengusaha industri mebel dan
kerajinan rotan di tanah air terpaksa
gulung tikar karena tidak mendapatkan
pasokan bahan baku dan kalah bersaing
dengan industri sejenis di luar negeri.
Hal ini sungguh sangat memprihatinkan
karena ratusan ribu hingga jutaan
masyarakat Indonesia terpaksa harus
kehilangan pekerjaannya.
Sebaliknya, bagi industri mebel
dan kerajinan rotan di luar negeri yang
didukung dengan sumber pendanaan
murah dan teknologi mutakhir,
derasnya pasokan bahan baku rotan
ini justru menjadi suntikan daya
saing yang sulit ditandingi kalangan
pelaku usaha sejenis di tanah air.

Sosok

Hanya segelintir pengusaha Indonesia
yang masih dapat bertahan dan tetap
mampu mempertahankan industrinya
dan pasar ekspornya di mancanegara.
Salah satunya adalah Tonton Taufik,
pendiri sekaligus pemilik dan CEO
PT Rattanland Furniture, sebuah
perusahaan yang bergerak di industri
mebel rotan.
Pengusaha
muda
kelahiran
Bandung, 14 Agustus 1973 ini
mendirikan industri mebel rotannya
di Cirebon tahun 1999. Dalam
kurun waktu yang tidak begitu lama,
perusahaannya mampu menyabet
perhatian kalangan pembeli di luar
negeri. Bukan saja karena produknya
memiliki kualitas dan daya saing yang
prima tetapi juga karena Tonton sangat
inovatif dan kreatif dalam memasarkan
produknya.
Yang dilakukan Tonton adalah
membuat direktori produk berbasis
internet yang dapat diakses para
pembeli di berbagai negara dari
berbagai belahan dunia. Untuk itu
Tonton membuat sejumlah situs

internet yang mempromosikan dan
menawarkan berbagai produknya di
internet. Beberapa situs internet itu
diantaranya adalah www.rattanland.
com, www.tradeWorld.com, www.
export-import-indonesia.com,
dan
www.woodfurniture.net.
Sarjana teknik sipil lulusan
Universitas Katolik Parahyangan tahun
1997 yang menamatkan S2 MBA dari
Institut Teknologi Bandung (ITB)
tahun 2007 ini berhasil membawa
PT Rattanland Furniture untuk
membukukan nilai ekspor sebesar US$
1,4 juta pada tahun 2006, US$ 1,6 juta
pada tahun 2007 dan US$ 1,5 juta pada
tahun 2008.
Berbagai produk furnitur rotan
produksi PT Rattanland Furniture baik
indoor furniture, patio, maupun garden
furniture telah diekspor ke lebih dari 50
negara diantaranya Amerika Serikat,
Spanyol, Rusia, Turki, Polandia, Inggris
Raya, Kanada, Italia, Jerman, Portugal,
Meksiko, Puerto Rico, Brazil, Afrika
Selatan, Prancis, Austria, Mesir, India,
Bulgaria, dan lain-lain.

Capaian nilai ekspor yang cukup
tinggi bagi ukuran sebuah perusahaan
skala Usaha Kecil Menengah (UKM)
itu telah membawa Tonton bersama
PT
Rattanland
Furniture-nya
berhasil mendapatkan penghargaan
Primaniyarta tahun 2007 untuk
kategori UKM ekspor dari pemerintah
yang diserahkan secara langsung oleh
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada acara pembukaan Trade Expo
Indonesia (TEI) tahun 2007.
Kini Tonton banyak dikenal dunia
entrepreneur
sebagai
pengusaha
eksportir berbasis internet marketing.
Keberhasilannya dalam memasarkan
produk melalui jaringan internet telah
melambungkan
namanya
hingga
sering mendapatkan undangan untuk
berbicara sebagai nara sumber dalam
berbagai seminar tentang strategi
ekspor melalui internet. Tonton juga
kini menjadi pengasuh tetap kolom
konsultasi ekspor pada salah satu media
di ibukota. mi
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Industri Perak Kota Gede
Tetap Kokoh Di Tengah Hantaman “Tsunami “ Pasar Bebas

Mendengar Kotagede,ingatan kita langsung tertuju pada Industri
kerajinan peraknya. Kawasan Kotagede telah menjadi magnet
tersendiri bagi wisatawan domestik dan mancanegara yang
berkunjung ke Yogyakarta. Selain memiliki nilai historis yang
kental, Kotagede sendiri identik dengan hasil kerajinan perak yang
telah mendunia. Karena sejak dulu,penduduk asli Kotagede yang
disebut rakyat Kalang telah memiliki keahlian membuat kerajinan
ukiran kayu, perak dan emas, sehingga tidak heran jika kemudian
Kotagede menjadi sentra kerajinan perak yang indah.

A

wal mula berkembangnya
kerajinan perak masuk
ke pasar dunia, ketika
Kotagede
kedatangan
seorang pedagang bangsa Belanda yang
memesan barang-barang keperluan
rumah tangga Eropa dengan memakai
bahan dasar dari perak. Barangbarang tersebut berupa tempat lilin,
perabotan makan minum, piala,
asbak, tempat serbet, dan perhiasan
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dengan gaya Eropa bermotif khas
Yogyakarta didominasi bentuk daundaun, bunga. Ternyata pesanan itu
diminati orang-orang Eropa. Sejak
saat itu berbagai order berdatangan
dengan jumlah yang terus melambung.
Untuk menjaga dan meningkatkan
kualitas, pemerintah Hindia Belanda
mendirikan satu lembaga khusus,
yaitu Stichting Beverdering van het
Yogyakarta Kenst Ambacht (disebut juga

Pakaryan Ngayogyakarta). Lembaga
ini memberikan pelatihan tentang
teknik pembuatan kerajinan perak dan
pengembangan akses pasar sehingga
bisa berkembang hingga sekarang.
Sampai saat ini kerajinan perak
Kotagede masih berdiri kokoh tak
lapuk oleh hujan tak lekang oleh
panas. Jika Anda memasuki wilayah
Kotagede berarti Anda, siap disergap
puluhan art shop perak yang terserak
di kanan-kiri jalan. Di sepanjang jalan
utama ini berjajar toko-toko yang
menjajakan kerajinaan Perak Kotagede.
Kata ‘perak’ dan ‘silver’ terlihat di Jalan
Kemasan, Jalan Mondorakan, hingga
Jalan Tegalgendu.Yang berbeda dari
kerajinan perak di sini, wisatawan tidak
sekedar dapat memilih dan membeli
souvenir, tetapi bisa menyaksikan
proses pembuatannya. Untuk proses
produksinya diawali dengan peleburan
perak murni berbentuk kristal,
dicampur dengan tembaga. Kadar
perak standar adalah 92,5%. Perak
yang dilebur dan berbentuk cair dicetak
untuk mendapatkan bentuk yang
mendekati bentuk yang diinginkan,
misalnya bakalan bentuk teko atau
bakalan bentuk cincin. Proses kedua
ini disebut singen atau disingekake
(dicetak).
Pengrajin Perak di Kotagede
terkenal dengan produknya yang
unik, halus dan telaten dalam
menggarap produk peraknya sehingga
menghasilkan karya seni bernilai tinggi.
Ratusan jenis kerajinan perak mampu
diciptakan oleh para pengrajin, mulai
dari cincin, giwang, bros, miniatur
sepeda, becak, andhong, kapal-kapalan
dan berbagai hiasan lainnya. Harga jual
Kerajinan Perak Kotagede bervariasi,
mulai yang termurah bros rata-rata
Rp 10 ribu, cincin perak mulai harga
Rp 100 ribu, miniatur becak Rp 250
ribu, miniatur andhong Rp 200 ribu.
Bahkan ada yang harganya mencapai
puluhan juta rupiah tergantung tingkat
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kerumitan dan banyaknya bahan baku
yang digunakan.
Pengurus Koperasi Pengusaha
Pengrajin Perak Yogyakarta (KP3Y)
Sutojo mengungkapkan kerajinan
perak Kotagede sangat diminati oleh
turis mancanegara. Turis mancanegara
memang menjadi tumpuan utama
para perajin perak Kotagede karena
dari mereka pula para pembeli (buyer)
asing pun berdatangan memborong
produk perak Kotagede. Sejak dulu
pasar lokal hanya terbatas pada Bali dan
Jakarta. Pasar lokal menyumbangkan
20 % penjualan produk. Sisanya 80 %
dipegang oleh pasar ekspor dan turis
asing yang datang ke Yogyakarta.
Sutojo juga menceritakan sedikit
sejarah tentang keberadaan perajin
perak di Kotagede yang tak luput
dari peran Verenigde Oost-Indische
Compagnie (VOC) yang masuk ke
Yogyakarta sekitar abad ke-16 silam.
Waktu itu, banyak pedagang VOC yang
memesan alat-alat rumah tangga dari
emas, perak, tembaga, dan kuningan
ke penduduk setempat. “Berdasarkan
data KP3Y , sedikitnya 2.000 orang
terlibat langsung dalam mata rantai
industri perak di Kotagede. Perajinnya
pun tidak hanya dari masyarakat
Kotagede, namun sudah meluas.
Orang-orang dari Bantul, Kulon Progo,
dan Gunungkidul banyak datang dan
bermukim di Kotagede untuk menjadi
perajin perak,” papar Sutojo.
Namun, untuk saat ini para pengrajin
perak mengalami kendala, salah satunya
ketersediaan bahan baku. Sekitar 40%
para pengrajin memanfaatkan tembaga
dan kuningan sebagai bahan baku
alternatif karena sulitnya mendapatkan
bahan baku utama. Kendala lain juga
menghantui kerajinan perak Kotagede
karena, semakin minimnya minat
generasi muda menggeluti usaha itu.
Mereka lebih memilih bekerja di sektor
yang dinilai praktis dan menjanjikan
secara ekonomi.
Sutojo juga mendesak pemerintah
menghapuskan tarif PPN 10%
pembelian bahan baku perak, karena
membebani usaha mereka di tengah
turunnya daya beli masyarakat.
“Mahalnya bahan baku perak yang
mencapai sekitar Rp 9.000 per gram,

cukup memberatkan para perajin,
karena mereka sulit untuk neyseaaikan
dengan menaikan harga jual produk,
ditengah menurunnya daya beli
konsumen,” ujarnya.
Anggota KP3Y awalnya 600
kelompok pengrajin yang menjadi
tumpuan 1.500 Kepala Keluarga (KK).
Namun saat ini jumlah pengrajin turun
hingga 50%. Selain itu, lanjutnya,
inovasi produk, modal dan teknologi
juga menjadi masalah ditengah
munculnya berbagai produk perak dari
negara lain seperti Vietnam, India dan
lainnya, yang mampu memproduksi
perhiasan khususnya perak dengan
kualitas yang baik.
Ditempat berbeda,Ketua Asosiasi
Perajin dan Pengusaha Kecil Mataram
Yogyakarta, Budi Sarwono mengatakan
para perajin kecil di sentra kerajinan
perak
Kotagede,
mengharapkan
banyaknya wisatawan yang liburan atau
mudik Lebaran yang mengunjungi dan
berbelanja produk kerajinan mereka.
Menurut Budi, masa libur panjang
atau Lebaran sudah ditunggu para
perajin kecil di kawasan sentra
kerajinan perak Kotagede, karena
mereka berharap bisa menjual produk
dalam jumlah banyak. Wisatawan
libur panjang dan Lebaran yang
mengunjungi sentra produk kerajinan
perak Kotagede memiliki potensi
untuk membeli produk kerajinan di
sentra tersebut. “Saat libur panjang dan
Lebaran produk perak perajin kecil di
sentra ini diminati banyak wisatawan
yang sedang berlibur di Yogyakarta.
Biasanya mereka membeli produk
kerajinan perak seperti cincin, kalung
maupun gelang dari ruang pamer milik
para perajin kecil perak yang berlokasi
di dalam kampung Kotagede,” ujarnya.
Dia menuturkan, para perajin
kecil perak di sentra Kotagede ini
memang sejak sudah menyiapkan
diri menyambut masa libur panjang
dan Lebaran dengan memproduksi
kerajinan perak lebih banyak ketimbang
hari biasa. Dengan demikian, saat
musim libur ini perajin sudah memiliki
stok produk yang banyak sehingga
ketika para wisatawan mengunjungi
sentra kerajinan perak, mereka bisa
memiliki pilihan beragam dari produk

kerajinan yang ada.“Libur panjang
dan lebaran ini mereka mengharapkan
keuntungan cukup banyak dari hasil
penjualan produk kerajinan perak
karena jumlah kunjungan wisatawan
mudik diharapkan meningkat,” katanya.
Terus Melakukan Pembinaan
Direktur
jenderal
Industri
Kecil
dan
Menengah
(IKM)
Kementerian
Perindustrian, Euis
Saedah mengungkapkan, saat ini
pihak Kementerian Perindustrian
memprioritaskan untuk pengembangan
industri kerajinan nasional karena jika
dibina dengan baik dapat menghasilkan
karya seni yang berdaya saing tinggi
serta menyerap banyak tenaga kerja dan
mampu menghasilkan devisa untuk
Indonesia.
Menurut Euis, industri kerajinan
perak
yang
termasuk
kategori
industri kreatif potensial untuk terus
dikembangkan karena produknya
diminati pasar dalam dan luar negeri.
Industri kerajinan perak juga mampu
menciptakan nilai tambah tinggi karena
mengusung gagasan yang dipadukan
dengan seni serta inovasi dan teknologi.
Di Indonesia sendiri, industri
kerajinan sudah berkembang di
sejumlah daerah, seperti Yogyakarta,
Bandung, Jakarta, Solo, dan Bali.
Untuk Yogyakarta, misalnya, industri
produk kerajinan berkembang pesat.
Mulai dari batik, anyaman, ukiran kayu,
kain tenun/ikat tradisional keramik
gerabah hingga perhiasan perak. Meski
demikian, kreativitas dan inovasi harus
terus ditingkatkan oleh produsen
perajin produk kerajinan, sehingga juga
bisa mengikuti selera pasar.
“Daya saing industri kreatif produk
kerajinan harus terus ditingkatkan.
Hal ini mengingat persaingan di
pasar dalam negeri dan internasional
yang makin ketat. Desain produk
kerajinan yang terus berkembang serta
selalu mengikuti tren pasar juga harus
dilakukan pelaku industri kerajinan,”
pungkas Euis. mi

Media Industri • No. 04 - 2012

59

Succsess Story

Kulit Manding Yogya

Masuk Pasar Global

x

Lain Ladang Lain Belalang. Itulah gambaran keunikan setiap
lokasi. Di Kota Pahlawan, Surabaya misalnya, Tanggul Angin
dikenal dengan pusat kerajinan di Jawa Timur. Sementara
Yogyakarta juga memiliki sentra Industri Manding yang memiliki
sekitar 100 pengrajin. Menyebut Kota Yogyakarta langsung
teringat kota pelajar atau penganan khas Gudegnya. Menyusuri
Yogya tentu akan lebih menarik saat masuk ke lokasi sentra
kerajinan kulit. Apalagi Manding sendiri sekarang telah menjadi
salah satu destinasi utama wisnu (wisatawan nusantara) dan
wisman (wisatawan mancanegara) untuk mencari berbagai macam
kerajinan yang terbuat dari kulit untuk dijadikan buah tangan.

D

esa Wisata Kerajinan
Kulit Manding berada
di
persimpangan
Jl.
Parangtritis km 11, atau
tepatnya di Jl. DR Wahidin Sudiro
Husodo, Manding, Sabdodadi, Bantul,
sekitar 15 km dari pusat kota Jogja ke
arah selatan menuju Pantai Parangtritis.
Akses menuju Manding mudah karena
Jalan Parangtritis ini dilalui banyak
kendaraan umum seperti bis. Atau jika
mengendarai kendaraan pribadi, maka
perjalanan ke Manding akan lebih
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mudah.
Masuk kedalam sentra kerajinan
ini akan disambut dengan berbagai
kios di kiri dan kanan jalan. Bahkan
produk-produk kerajinan Manding
sudah diakui mampu menembus
pasar lokal dan internasional. Tak itu
saja, banyak turis memborong produk
kerajinan kulit manding seagai oleholeh dan keperluan pribadi. “Industri
kerajinan kulit manding di Yogyakarta
ini sangat potensial. Bahkan dapat
mendorong pertumbuhan industri

kreatif di Indonesia untuk mencapai
target pertumbuhan ekonomi sebesar
6,8 %,” kata Direktur Jenderal Industri
Kecil dan Menengah, Euis Saedah.
Keunikan produk kerajinan kulit
Manding ini, bukan hanya sekedar
buatan pabrikan. Tetapi juga karya
buatan tangan. Inilah kelebihannya dan
punya nilai tersendiri. Harganya cukup
terjangkau, antara puluhan ribu sampai
ratusan ribu rupiah. Harganya yang
murah membuat kawasan Manding
banyak diburu wisatawan. Disini
pembeli pun bisa memesan produk
sesuai dengan keinginan.
Mayoritas barang yang diproduksi
di sentra ini kebanyakan menggunakan
kulit sapi. Kulit sapi tersebut diolah
menjadi produk yang bernilai ekonomis
tinggi. Diantara produk itu, Tas
Vintage, jaket kulit, tas sekolah, sepatu,
sandal, ikat pinggang, dompet, serta
berbagai asesoris yang terbuat dari kulit
seperti pigura dan gantungan kunci.
Malah tas pistol berkualitas export
menjadi favorit dan yang paling dicari
wisatawan.
Kawasan Manding dihuni oleh
deretan showroom yang jumlahnya
sekitar 48 unit. Hampir semua
Showroom ini memberdayakan warga
setempat sebagai pekerjanya. Sehingga
bisa buka setiap hari mulai pagi
hingga malam. Karena jarak antar
showroom berdekatan, maka turis bisa
mengunjungi semua showroom dengan
hanya berjalan kaki.
Menurut Euis lagi, produk yang
dihasilkan industri kecil dan menengah
Indonesia memiliki nilai kreativitas
dan inovasi yang tinggi, dan itu semua
bagian dari industri ekonomi kreatif.
“Karena itu prospek industri ini ke
depannya akan semakin baik terlebih
dengan meningkatnya jumlah kelas
menengah di Indonesia,” jelasnya
Melihat geliat sentra kerajinan
ini, sambung Euis, pemerintah
memberikan insentif berupa potongan
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harga bagi pembelian mesin untuk
produksi industri tersebut. “Besaran
potongan harganya hingga 40 %
dari harga pembelian, sehingga bisa
mendorong produktifitas produksi
industri ekonomi kreatif,” ungkapnya
lagi.
Tak hanya itu saja, bahkan menurut
Euis, pemerintah sudah memberikan
pelatihan,
pendampingan
dan
penyediaan tenaga ahli bagi tumbuhnya
industri kreatif di Indonesia.Dia
berharap ekonomi kreatif Indonesia
bisa tumbuh lebih dari capaian selama
ini yaitu 3%-4%. Namun ia tidak
bisa menyebut angka pastinya karena
selama ini industri kreatif Indonesia
masih dipengaruhi ketersediaan bahan
baku dan teknologi dari luar negeri.
Euis menyadari ada tantangan
yang dihadapi industri ekonomi kreatif
Indonesia, pertama kompetisi dari
pihak luar yang semakin maju, terutama
dari negara Perhimpunan Bangsa Asia
Tenggara (ASEAN).
Kedua, perlunya menumbuhkan
kesadaran masyarakat untuk membeli
barang lokal, sehingga skill economy
atau kemampuan ekonomi akan
meningkat. Untuk itu, dia berharap,
peran
serta
semua
masyarakat
berpartisipasi
mengembangkan
industri ekonomi kreatif Indonesia.
Euis mencontohkan industri besar
harus memberikan sesuatu untuk
menyuburkan industri kreatif. “Industri
kreatif ini kan kebanyakan industri
kecil menengah, mereka bisa miliki
nilai tambah tinggi manakala bahan
baku sudah aman, industri besar bisa
berperan dalam hal ini,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Pengembang
Industri
dan
Kerajinan
Kulit
Manding (PIKKM) Dwijo Hadi
Suyono,memaparkan pada tahun 1970
an hingga 1980 an, kerajinan kulit ini
pernah mengalami kejayaan. Awalnya
dulu hanya memproduksi bahan dasar
kulit, namun semenjak tahun 1976
mulai berkembang menjadi industri
handycraft
Lebih
jauh
lagi
Suyono
mengungkapkan saat ini, Manding
memiliki 48 toko atau showroom
yang menjual barang-barang dari
bahan dasar kulit produksi masyarakat
setempat. Berjajar rapi sepanjang jalan,

dengan mudah akan kita temukan
berbagai macam kerajinan yang
terpajang apik di setiap etalase toko.
Mulai dari sepatu, tas, sendal, jaket, ikat
pinggang, topi, dompet, serta berbagai
aksesoris yang terbuat dari kulit seperti,
gantungan kunci, gelang, kalung dan
pigura yang sudah di ekspor keberbagai
negara tetangga.
Soal harga sangat bervariasi, ujar
Suyono bila melihat dari asal kulit,
dapat dibedakan dari yang paling
murah adalah kulit sapi, kambing,
domba, serta biri-biri. Model serta
bentuk juga mempengaruhi harga,
semisal untuk produk berbahan dasar
murni kulit seperti jaket kulit antara
Rp. 500 ribu hingga Rp1,5 juta. Sepatu
mulai dari Rp 70 ribu hingga Rp 1 juta,
tas mulai Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta.
Berbagai macam dompet kulit mulai
dari Rp 50-250 ribu.
Produk-produk yang lebih murah
juga tersedia, namun tentu dengan
komposisi bahan kulit dan sintetis.
Misalnya gantungan kunci mulai dari
Rp 5000, sandal mulai Rp 35.000,
tas mulai dari Rp. 50.000, serta ikat
pinggang mulai Rp 10.000. Di sentra
industri kerajinan kulit ini, selain
membeli barang baru, kita juga bisa
melakukan reparasi terhadap produk
yang kita beli, seandainya suatu saat
rusak atau butuh diperbaiki.
Selain itu, sebanyak 42 home

industry yang tersebar di seluruh
kawasan Manding, siap memberikan
pengalaman pembelajaran industri
bagi mahasiswa dan siswa sekolah
khususnya. Misalkan ada keinginan
dari suatu sekolah untuk tidak hanya
sekedar berwisata belanja namun juga
ingin melihat serta belajar proses
produksi kerajinan kulit secara langsung
bisa dilakukan sesuai kesepakatan
dengan pokdarwis setempat selaku
pihak pengelola.
Fasilitas dikawasan wisata belanja
ini cukup lengkap, mulai dari tempat
parkir dengan tarif untuk motor Rp
1000, Mobil Rp 3000 serta bus Wisata
Rp 10.000. Juga tersedia mesin ATM,
tempat ibadah, serta toilet umum yang
ada dibeberapa toko.
Bagi wisatawan yang mengajak
anak-anaknya, saat ini ada fasilitas
baru berupa kereta mini yang berjalan
memutari kawasan Manding dengan
tarif Rp 3000. Sedangkan pertunjukkan
kesenian kerap diadakan ketika momen
liburan lebaran seperti ini, antara lain
kesenian jathilan, Reog dan Wayang
kulit. Semua pertunjukkan tersebut
gratis tanpa dipungut biaya. Sedangkan
wisata kuliner yang dekat dengan
kawasan Manding adalah bakmi mbah
Mo, lokasinya kira-kira satu kilometer
kearah barat, akan ada papan petunjuk
arah, ikuti saja maka akan sampai mi
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Industri Komponen Kapal

Butuh Sentuhan “Tangan Dingin” Pemerintah
Salah satu pulau yang terletak di bagian barat Indonesia ini berbatasan langsung dengan
Singapura dan Malaysia ini menjadi jalur pelayaran internasional yang cukup padat.Sehingga
Batam bisa dikatakan salah satu pintu gerbang Indonesia.

P

ulau yang pernah menjadi
basis perjuangan Laksamana
Hang Nadim dalam melawan
penjajah ini tumbuh dengan
pesat. Pertumbuhan ekonomi Kota
Batam yang lebih tinggi dibandingkan
dengan laju pertumbuhan ekonomi
nasional menjadikan wilayah ini
andalan bagi pemacu pertumbuhan
ekonomi secara nasional maupun
bagi Provinsi Kepulauan Riau.
Beragam sektor penggerak ekonomi
meliputi sektor komunikasi, sektor
listrik, air dan gas, sektor perbankan,
sektor industri dan alih kapal, sektor
perdagangan dan jasa merupakan
nadi perekonomian kota batam yang
tidak hanya merupakan konsumsi
masyarakat Batam dan Indonesia tetapi
juga merupakan komoditi ekspor untuk
negara lain.
Oleh karena itu, pemerintah ingin
menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia. Berawal dari sini
sektor industri di Batam tumbuh.
Salah satunya industri galangan
kapal. Shipyard Batam merupakan
yang terbesar di Indonesia, menyusul
Surabaya.Beberapa kawasan galangan
kapal di Batam adalah Tanjunguncang,
Kabil dan Sekupang. Di Tanjunguncang
ada sekitar 100 lebih perusahaan
galangan kapal, di tambah di Kabil ada
20 perusahaan galangan kapal.
Industri galangan kapal di Batam
juga
memproduksi
kapal-kapal
berstandar internasional yang dipesan
perusahaan minyak dan gas bumi
dunia. Beberapa kapal buatan Batam
digunakan di Thailand, Filipina bahkan
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hingga Timur Tengah. Selain kualitas
nomor satu, kapal-kapal produksi
Batam juga dikerjakan ribuan pekerja
yang berasal dari daerah lain di
Indonesia.
Namun industri galangan kapal
di Batam sangat kurang mendapat
pasokan
komponen
perkapalan
dari dalam negeri. Sebagian besar
komponen perkapalan masih dipenuhi
produk impor. Sampai saat ini Industri
komponen
perkapalan
nasional
hanya menyumbangkan sekitar 35 %
material dalam struktur komponen
pembangunan
kapal.
Komponen
terbanyak masih harus didatangkan
dari luar negeri,seperti boller, pump,
electric cable, transformer, dan battery
carger.
Ketergantungan impor komponen
perkapalan yang relatif tinggi akan
menghambat pertumbuhan industri
galangan kapal Indonesia,Padahal
komponen perkapalan tersebut bisa
diproduksi di dalam negeri,sehingga
akan memberikan pemasukan yang
cukup tinggi untuk Indonesia.Jumlah
galangan kapal yang ada di Indonesia
sekitar 250 perusahaan. Namun, dari
galangan kapal yang ada rata-rata
memproduksi kapal dalam ukuran kecil
tanpa memproduksi komponen kapal
tersebut.
Dengan potensi yang besar tersebut
Kementerian Perindustrian akan terus
mendorong pembangunan industri
komponen kapal di dalam negeri.
Langkah tersebut diperlukan sebagai
salah satu strategi untuk memacu
industrialisasi galangan kapal nasional.

Karena dengan membangun industri
komponen kapal dengan baik sebagai
salah satu upaya penciptaan pasar agar
repeat order, sehingga industrinya juga
efisien.
Direktur Jenderal Industri
Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
(IUBTT) Kementerian Perindustrian,
Budi Darmadi memaparkan kalau saat
ini Indonesia membutuhkan investasi
sekitar Rp 10 triliun untuk membangun
industri komponen galangan kapal
hingga 2014.
Budi juga mengatakan, Indonesia
idealnya mempunyai 200 unit industri
komponen kapal hingga tahun 2014
dari saat ini baru 100 unit. “Jadi, kita
masih butuh 100 lagi dengan investasi
Rp 50 sampai 100 miliar per unit agar
memenuhi skala ekonomis. Sedangkan
kapasitas produksi idealnya sekitar 10
komponen untuk setiap jenisnya per
bulan,” ujarnya
Menurut Budi, Indonesia perlu
membangun industri komponen kapal
agar industri galangan kapal juga lebih
mandiri dan menekan impor. Apalagi,
100 industri komponen galangan kapal
yang saat ini beroperasi di Tanah Air
bukan murni industri komponen.
Industrinya saat ini masih menyatu
dengan industri galangan kapal.
Budi pun berharap, secara bertahap,
semua pekerjaan produksi komponen
kapal yang selama ini dipegang oleh
industri galangan kapal harus dialihkan
sepenuhnya ke industri komponen
murni. Selanjutnya, industri utama
galangan kapal di Tanah Air akan lebih
didorong memproduksi kapal baru atau
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menjalankan reparasi.
Kemenperin akan terus mendorong
pembangunan industri komponen
kapal di dalam negeri. Langkah
tersebut diperlukan sebagai salah satu
strategi untuk memacu industrialisasi
galangan kapal nasional. “Karena itu,
langkah dan kebijakan kami fokuskan
pada upaya penciptaan pasar agar ada
repeat order, sehingga industrinya juga
efisien,” imbuhnya.
Saat
ini,
lanjut
Budi,
pihaknya sedang merancang dan
mengembangkan program standardized
resse/nya, yakni program pembangunan
kapal dalam jumlah yang banyak
dengan varian yang sedikit. Budi cukup
optimistis dengan prospek industri
perkapalan dan komponennya. Apalagi,
industri galangan kapal di dalam negeri
memiliki kemampuan teknologi yang
telah diakui. Bidang-bidang yang
telah dikuasai di antaranya teknologi
untuk sistem kontrol panel, ruang
kemudi, lambung kapal (hull), hingga
interior dan sistem komunikasinya.
Tantangannya justru pada ketersediaan
modal untuk investasi dan membangun
industrinya. “Karena itu, kami sasar
penciptaan pasar agar ada repeat
order. Ini kami lakukan dengan pararel
strategy,” tutur Budi.
Sementara itu, Direktur Industri
Maritim, Kedirgantaraan, dan Alat
Pertahanan Direktorat Jenderal Industri
Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
(IUBTT) Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) Soerjono menuturkan,
investasi baru pada industri galangan
kapal cukup besar dan sehingga cukup
banyak investor yang keberatan.
Oleh karena itu, pihak Kementerian
Perindustrian menyediakan beberapa
insentif pajak untuk memacu para
investor untuk menanamkan modalnya
di Indonesia. Pasalnya investor baru
harus mengeluarkan dana yang besar
untuk membangun galangan dengan
berbagai ukuran untuk banyak jenis
kapal agar investasinya menguntungkan.
Hal Senada juga di ungkapkan
oleh Staf Ahli Menteri Perindustrian
bidang Pemasaran dan Peningkatan
Penggunaan Produksi Dalam Negeri
(P3DN), Ferry Yahaya kalau industri
komponen kapal dapat memenuhi

kebutuhan
industri
galangan
kapal,dengan
tujuan
pemakaian
komponen lokal untuk industri kapal
di Indonesia.
Pasalnya satu galangan kapal
ukuran kecil setiap tahun belanja
komponen dan besi baja sekitar 12
juta dolar Singapura atau setara
dengan Rp 80 miliar sehingga jika ke86 industri galangan kapal di Batam
masing-masing belanja Rp 100 miliar,
nilai transaksi penjualan komponen
mencapai Rp 8,6 triliun dan hampir
98% komponen kapal ini di impor dari
beberapa negara.
“Nilai transaksi dari industri
komponen kapal ini sangat besar,
jadi bagaimanapun caranya industri
komponen lokal, harus bisa mengambil
peluang yang besar ini,” ungkap Ferry.
Lebih jauh lagi Ferry memaparkan,
sebenarnya industri komponen untuk
kapal ini bisa dibuat di industri
dalam negeri, khususnya di Tegal,
Jawa Tengah, namun ada beberapa
kendala yang cukup berat,seperti biaya
pengiriman dari Tegal ke Batam jauh
lebih mahal dibanding dari Singapura.
Demikian juga waktu pengiriman.
Impor dari Singapura pengirimannya
hanya hitungan jam sementara dari
Pulau Jawa bisa berminggu-minggu.
Oleh karena itu, Ferry bertekad akan
memajukan industri komponen lokal
dan berkoordinasi dengan beberapa
kementerian terkait untuk mengatasi
masalah tersebut, sehingga kebutuhan
komponen kapal ini bisa dipasok dari
dalam negeri.
Di tempat yang sama, Herman
Tan, Direktur PT Asia Pertama Abadi
selaku distributor komponen kapal
di Batam mengungkapkan Kualitas
industri komponen kapal dalam negeri
tidak kalah dibandingkan dengan
produk impor.
“Potensi ini seharusnya bisa
dimanfaatkan oleh industri dalam
negeri.Kami sebagai pemasok pun
sebenarnya lebih memilih produk lokal
jika harganya bersaing dan delivery
cepat,” terang Herman. Lebih jauh lagi
Herman memaparkan kalau beberapa
tahun terakhir ini, kebutuhan bahan
baku dan komponen kapal di Batam,
Kepulauan Riau, melonjak pada

tahun ini seiring dengan peningkatan
permintaan pembangunan dan reparasi
kapal, baik dari perusahaan pelayaran
dan migas lepas pantai nasional
maupun asing.
Herman juga mengungkapkan
permintaan kebutuhan komponen
kapal melonjak karena didorong oleh
penurunan harga bahan baku pelat baja
dunia yang cukup signifikan. “Harga
pelat baja turun dari sekitar Sin$
1.000 per ton pada awal tahun menjadi
Sin$790 per ton saat ini. Kondisi
ini sepertinya dimanfaatkan oleh
perusahaan pelayaran ataupun lepas
pantai untuk segera merealisasikan
pembangunan kapal karena biaya lebih
murah,” papar Herman.
Ironisnya,ujar Herman, lonjakan
permintaan bahan baku itu hampir
semuanya masih dipenuhi dari impor
karena industri dalam negeri belum
mampu menyediakan produk yang
dibutuhkan dengan harga kompetitf
dan pengiriman yang cepat. Saat ini,
ungkap Herman, hampir 98% bahan
baku dana komponen kapal masih
diimpor, terutama dari Singapura dan
China
“Kalau
impor,
kami
bisa
mendapatkan komponen dalam waktu
1×24 jam, sedangkan dari dalam negeri
bisa 1 bulan. Apalagi harga produk
impor lebih murah. Kondisi ini memang
menjadi dilema bagi kami,” jelasnya.
Menurut dia, industri galangan di
Batam yang kini berjumlah lebih dari
80 perusahaan membutuhkan sekali
komponen dengan jumlah yang terus
meningkat. baik untuk pembangunan
kapal baru maupun reparasi. mi
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aat ini, Institut Teknologi
Bandung
(ITB)
sendiri
sudah mampu mendesain
chipset 4G. Chipset adalah
sekumpulan IC kecil atau chip yang
dirancang untuk bekerjasama dan
memiliki fungsi tertentu. Peneliti
Pusat Mikro Elektronika ITB Febri
Dawani menyatakan, pihaknya sudah
mampu mendesain chipset, antena,
board CTE (common table expression)
dan beberapa komponen 4G lainnya.
Sementara untuk komponen LTE
(Long Term Evolution) masih dibuat di
Taiwan, karena di Indonesia tidak ada
pabriknya.
Salah satu ciri khasi teknologi 4G
ini adalah seluruh jaringan sudah akan
berbasis IP. Teknologi yang dipakai
adalah teknologi internet telepon
menggunakan Session Initiation Protocol
(SIP). Teknologi SIP ini dikembangkan
oleh Internet Engineering Task Force
(IETF). SIP menjadi standar yang
open source, sehingga orang di seluruh
dunia dapat mengambil source code
dan mengimplementasikannya secara
langsung dengan gratis. Contoh yang
nyata dari implementasi sentral telepon
4G ini adalah VoIP Rakyat.
Bila
teknologi
ini
telah
diimplementasikan,
maka
bukan
ponsel-ponsel berbasis GSM dengan
fitur 3G yang akan populer. Namun
penggunaan
laptop-laptop
yang
telah dilengkapi wi-fi dan softphone
(skype, x-lite, dan sjphone) akan lebih
optimal. Bagi pengguna PDA yang
sudah dilengkapi wi-fi, PDA dapat
digunakan sebagai Pre-4G phone.
Softphone yang bisa digunakan untuk
PDA jenis ini adalah sjphone untuk
PPC. IPAQ versi 69 sudah dapat
digunakan untuk keperluan pre-4G ini.
Perangkat-perangkat mobile lain yang
mendukung Push-To-Talk dan SIP
dapat juga digunakan untuk keperluan
berkomunikasi dengan teknologi Pre4G ini.
Selain berbasis IP, teknologi 4G
ini memiliki ciri khas bahwa ponsel
ini masih akan berfungsi dengan baik
bila penggunannya berkomunikasi
dengan menggunakan piranti 4G di
dalam kendaraan dengan kecepatan
150 Km/jam dengan kecepatan transfer

mencapai 54 Mbps.
Wimax (IEEE802.16e) adalah
teknologi wireless yang akan sangat
menunjang penggunaan teknologi 4G
ini. Dengan cakupannya yang luas,
Wimax memungkinkan perangkat
dibawa dalam keadaan bergerak
dengan kecepatan 150-200 km/jam
sambil melakukan transfer data dengan
kecepatan 54 Mbps.
Dengan
bebasnya
frekuensi
2.4GHz yang juga merupakan cakupan
operasi wimax, aktivitas operasional
Wimax akan menjadi sangat murah.
Dengan perangkat tersebut, teknologi
3G akan tertinggal. Sehingga kita tidak
perlu lagi tergiur iklan 3G.
Fungsi 4G
Teknologi 4G akan sangat
mendukung kinerja beraneka jenis
perusahaan dan industri. Misalnya,
kalangan akademisi, industri pers dan
media, insan periklanan. 4G akan
sangat menguntungkan industri yang
membutuhkan akses data internet
dengan cepat, seperti industri media.
Teknologi 4G akan sangat mendukung
kinerja beraneka jenis perusahaan dan
industri. Misalnya, kalangan akademisi,
industri pers dan media, insan
periklanan.
Pengamat telekomunikasi dari ITB
Joko Suryana menyatakan, 4G akan

sangat menguntungkan industri yang
membutuhkan akses data internet
dengan cepat, seperti industri media.
“Sekarang mobile phone yang bisa
mengakses internet bukan lagi sebatas
life style tetapi menjadi kebutuhan
menunjang pekerjaan,” jelasnya.
Joko
melanjutkan,
teknologi
4G memiliki pita lebar (broadband)
sehingga memungkinkan akses internet
pada kecepatan tinggi. 4G merupakan
pengembangan dari teknologi 3G.
Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE) menamai teknologi
4G, adalah 3G and beyond. Karena
melalui proses evolusi dari teknologi
seluler sebelumnyan, generasi pertama
PSTN (telepon rumah), kemudian
GSM/CDMA, GPRS-EDGE, dan
3G, maka teknologi 4G juga disebut
Long Term Evolution (LTE).
Sistem 4G akan dapat menyediakan
solusi provider internet komprehensif
dan terintegrasi antara suara, data, dan
arus multimedia dalam channel yang
sama. Ini yang lebih penting, dengan
kecepatan maksimum, 100 Megabites/
detik, dan 1 Gigabite/detik, pengguna
internet pada telekomunikasi bergerak
sangat dimanjakan. 4G ini fokusnya
pada data, seperti menghasilkan
SMS, gambar, grafik, video streaming,
video call, teleconference. “Nanti, kalau
teleconference, akan mudah, resolusi
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gambar tinggi dan cepat,” kata Joko.
Penemunya Orang Indonesia
Soal bakal hadirnya teknologi 4G
di dunia dan di Indonesia sebenarnya
sudah dimulai sejak 2005, yaitu sejak
pertama kali 3G hadir di Indonesia.
Kita pun patut bangga, karena penemu
teknologi 4G adalah orang Indonesia,
Khoirul Anwar. Alumni ITB itu
lah yang menemukan dan sekaligus
pemilik paten teknologi 4G berbasis
OFDM (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing).
Khoirul Anwar adalah alumni
Teknik Elektro ITB dengan cumlaude
di 2000, kemudian melanjutkan
pendidikan di Nara Institute of
Science and Technology (NAIST)
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dan memperoleh gelar master di tahun
2005 serta doktor pada 2008. Beliau
juga penerima IEEE Best Student
Paper Award of IEEE Radio and
Wireless Symposium (RWS) 2006, di
California.
Penemuan teknologi 4G berbasis
OFDM diawalinya dengan ide
mengurangi daya transmisi untuk
meningkatkan kecepatan transmisi
data. Penurunan daya dilakukan hingga
5dB saja (100.000 = 10 pangkat 5 kali
lebih kecil dari teknologi sebelumnya)
dan hasilnya kecepatan transmisi
meningkat.
Pada paten keduanya, Khoirul
Anwar kembali membuat dunia kagum,
kali ini adalah menghapus sama sekali
guard interval/GI, tentu saja ini malah

membuat frekuensi yang berbeda akan
bertabrakan, alih-alih menambah
kecepatan.
Namun, anak Indonesia asli asal
Kediri ini mengkompensasi risiko
tersebut dengan mengembangkan
algoritma khusus di laboratorium,
hasilnya interferensi tersebut dapat
diatasi dengan unjuk kerja yang sama
seperti sistem biasa dengan adanya GI.
mi
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