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PengantarRedaksi
Pembaca yang budiman, majalah Media Industri kembali
menemui para pembaca melalui edisi Nomor 24.XI.2006 ini. Terlebih
dahulu kami ingin mengucapkan ‘Selamat Hari Raya Idul Fitri 1427
H’ bagi para pembaca setia kaum Muslimin yang merayakannya dan
melalui majalah ini pula kami dari redaksi majalah Media Industri ingin
menyampaikan permohonan maaf apabila selama ini ada kesalahan
atau kekurangan, khususnya berkaitan dengan penerbitan majalah
ini.
Pada edisi kali ini kami sengaja menyajikan laporan utama
mengenai upaya pemerintah untuk menaikkan tingkat utilisasi industri
yang ada di dalam negeri dengan menjadikan Indonesia sebagai
pusat produksi dunia, khususnya untuk produk-produk industri yang
terkait langsung dengan jaringan produksi milik prinsipal di luar
negeri, terutama di Jepang dan Korea.
Upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi baik
untuk memenuhi kebutuhan di kawasan (regional) maupun untuk
pasar dunia merupakan langkah yang sangat penting dan strategis
dalam rangka meningkatkan kembali tingkat utilisasi industri nasional
yang kini berada pada kondisi tingkat utilisasi yang cukup rendah,
yaitu rata-rata di bawah 60%.
Upaya pemerintah c.q. Departemen Perindustrian untuk
meningkatkan utilisasi industri di dalam negeri ini perlu mendapat
dukungan dari seluruh stakeholder industri nasional. Sebab,
peningkatan utilisasi dari existing capacity itu sangat penting artinya
bagi perekonomian nasional. Dengan peningkatan utilisasi industri
berarti industri bisa bekerja lebih optimal, lebih efisien dan bisa
meningkatkan daya saingnya. Selain itu, peningkatan utilisasi industri
juga berarti adanya peningkatan volume pekerjaan dan peningkatan
volume produksi. Dengan demikian, akan terjadi pula peningkatan
penyerapan tenaga kerja serta bisa meningkatkan volume ekspor.
Selain laporan utama, pada edisi majalah Media Industri kali ini
seperti biasanya kami juga menyajikan berbagai laporan menarik
lainnya yang disajikan pada rubrik Kebijakan, Ekonomi & Bisnis dan
Teknologi. Pada edisi kali ini kami juga menyajikan profil seorang
pengusaha sepatu asal Garut Selatan dan selayang pandang tentang
Sekolah Menengah Kimia Analisis Bogor (SMAKBO) yang merupakan
salah satu sekolah di bawah binaan Departemen Perindustrian.
Terima kasih dan selamat menyimak berbagai laporan tersebut.

Laporan Utama

Menperin Desak Prinsipal
Jadikan Indonesia Sebagai
Pusat Produksi
Dongkrak Utilisasi Industri DN

Dalam rangka mendongkrak tingkat
utilisisasi industri di dalam negeri
yang kini rata-rata hanya mencapai di
bawah 60%, Departemen Perindustrian
(Deperin)
mendesak
kalangan
perusahaan prinsipal berbagai produk
terkemuka di luar negeri yang memiliki
jaringan produksi di Indonesia untuk
menjadikan jaringan produksi tersebut
sebagai pusat atau basis produksi
regional (kawasan).
Menteri Perindustrian (Menperin)
Fahmi Idris mengatakan atas desakan
Deperin tersebut sejumlah perusahaan
prinsipal di Jepang dan Korea telah
menyanggupi dan berkomitmen penuh
untuk menjadikan Indonesia sebagai
pusat produksi regional (regional
production centre) khususnya untuk
kegiatan produksi berbagai jenis
produk mereka yang kini sudah banyak
menguasai pasaran global.
“Ini merupakan strategi Deperin
dalam upaya mendongkrak kembali
tingkat
penggunaan
kapasitas
terpasang industri-industri kita yang

kini sedang rendah tingkat utilisasinya
akibat kekurangan volume pekerjaan.
Dengan menjadikan Indonesia sebagai
pusat produksi regional maka dengan
sendiri industri-industri yang ada di
Indonesia tersebut akan mendapatkan
tambahan volume pekerjaan sehingga
penggunaan
kapasitas
produksi
terpasang akan meningkat, atau dengan
kata lain tingkat utilisasi industri tersebut
menjadi meningkat,” kata Fahmi kepada
pers di sela-sela kunjungannya ke PT
Sumber Piranti di Karawang (Jawa Barat),
PT Komatsu Forging Indonesia dan PT
Komatsu Undercarriage Indonesia di
Kawasan Industri Jababeka belum lama
ini.
Upaya
mendorong
kalangan
perusahaan prinsipal asing agar
menjadikan Indonesia sebagai pusat
produksi regional itu dilakukan untuk
berbagai jenis produk yang selama ini
dikembangkan perusahaan prinsipal
asing itu di Indonesia. Beberapa jenis
produk yang termasuk kelompok
tersebut antara lain produk otomotif

dan elektronika.
“Belum lama ini saya mengadakan
kunjungan ke Jepang dan Korea yang
antara lain tujuannya adalah untuk
mendorong perusahaan-perusahaan
prinsipal kedua negara tersebut yang
memiliki jaringan produksi di Indonesia
menjadikan Indonesia sebagai pusat
produksi mereka untuk memasok pasar
regional maupun global. Beberapa
perusahan prinsipal otomotif dan
elektronika Jepang dan Korea sudah
setuju untuk menjadikan Indonesia
sebagai production centre,” tutur Fahmi
seraya menyebut beberapa perusahaan
prinsipal seperti Honda, Yamaha, Toyota,
Daihatsu, Hyundai dan LG.
Menurut
Fahmi,
problem
sesungguhnya yang dihadapi industri
di dalam negeri dewasa ini adalah
terjadinya under capacity dimana hampir
semua industri rata-rata memiliki tingkat
utilisasi di bawah 60%. Fenomena under
capacity tersebut terjadi karena industri
nasional kekurangan volume pekerjaan
atau pesanan pembuatan barang.
Padahal kapasitas produksi terpasang
industri nasional saat ini sudah cukup
besar. Karena rendahnya tingkat utilisasi
tersebut industri nasional menjadi tidak
efisien, tidak produktif dan kurang dapat
bersaing dengan produk dari negara
lain.
“Karena
itu,
pemerintah
c.q.
Departemen
Perindustrian
mengupayakan untuk meningkatkan
tingkat utilisasi industri nasional itu dan
dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) telah ditetapkan
target tingkat utilisasi industri nasional
pada tahun 2009 minimal 80%. Caranya
dengan mendorong prinsipal asing
di luar negeri menjadikan Indonesia
sebagai production centre. Dengan
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demikian, under capacity itu akan dapat
diatasi,” tegas Fahmi.
Mengingat yang ada di dalam
negeri selama ini mengalami under
capacity, kata Fahmi, maka sebetulnya
untuk bidang-bidang industri tertentu
untuk sementara waktu Indonesia
tidak memerlukan kegiatan investasi
baru. Sebab, industri yang sudah ada
saja mengalami under capacity, apalagi
kalau muncul industri baru maka
tingkat under capacity itu akan menjadi
semakin besar.
“Untuk
sektor-sektor
industri
tertentu kita tidak perlu investasi baru
lagi, karena saat ini industrinya sudah
ada dengan kapasitas produksi yang
cukup besar. Hanya masalahnya tingkat
utilisasi industri tersebut saat ini masih
rendah akibat rendahnya volume kerja
atau dengan kata lain order/pesanan
pembuatan barang yang kecil,” kata
Fahmi.
Rendahnya tingkat utilisasi industri
nasional tersebut terjadi sejak peristiwa
krisis ekonomi dan moneter tahun
1997. Sejak terjadinya krisis ekonomi
dan moneter itu, tingkat utilisasi
industri di Indonesia terus merosot
dan sampai kini belum pulih kembali
ke kondisi sebelum terjadinya krisis.
Situasi tersebut mengakibatkan tingkat
efisiensi dan produktivitas yang terjadi
 Media Industri

global terhadap kemampuan industri
nasional dalam memasok barang sesuai
dengan QCD (quality, cost and delivery)
yang diinginkan pemesan telah
mengakibatkan merosotnya volume
order pembelian dari mancanegara.
Kondisi ini telah mengakibatkan industri
di dalam negeri kehilangan kemampuan
modal kerja maupun modal investasi
untuk perluasan kapasitas produksi.
Untuk mengatasinya diperlukan
suntikan dana baru yang tidak sedikit
khususnya untuk memenuhi kebutuhan
modal kerja disamping mengembalikan
order-order produksi yang telah
hengkang ke negara pesaing agar
industri yang ada dapat kembali bekerja
pada tingkat utilisasi yang optimal.
Karena itu, upaya peningkatan utilisasi
atau pemanfaatan kapasiatas terpasang
pada berbagai industri yang ada di tanah
air saat ini merupakan sebuah langkah
yang sangat penting dan strategis.

di berbagai industri di tanah air menjadi
tidak optimal. Dampaknya, sudah bisa
ditebak, banyak produk yang dihasilkan
industri nasional yang kehilangan
daya saingnya, baik di pasar domestik
maupun di pasar global.
Berbagaiupayatelahditempuhuntuk
kembali memulihkan kondisi industri
di dalam negeri yang telah kehilangan
daya saing. Namun penurunan tingkat
utilisasi industri yang sudah sedemikian
hebatnya
telah
mengakibatkan
berbagai produk industri di tanah air
kehilangan pasar, baik di dalam negeri
akibat merosotnya daya beli masyarakat,
maupun di pasar global terutama akibat
kehilangan kepercayaan pembeli di
mancanegara. Merosotnya kepercayaan

Jepang dan Korea
Salah satu langkah yang ditempuh
Departemen Perindustrian untuk
meningkatkan kembali utilisasi industri
di dalam negeri adalah mendorong
perusahaan-perusahaan prinsipal asing
di luar negeri yang memiliki keterkaitan
jaringan produksi dengan industri
nasional untuk menjadikan Indonesia
sebagai basis produksi regional (regional
production centre).
Dengan dijadikannya Indonesia
sebagai
basis
produksi
akan
mendongkrak aktivitas dan volume
produksi industri nasional sehingga
utilisasi industrinya pun meningkat.
Peningkatan utilisasi industri ini
dengan sendirinya akan meningkatkan
penyerapan tenaga kerja, meningkatkan
kinerja ekspor industri dan lebih jauh
lagi akan meningkatkan efisiensi dan
daya saing industri nasional.
Sasaran itulah yang ingin dibidik
Menteri Perindustrian Fahmi Idris dalam
lawatan kerjanya ke Jepang dan Korea
pada 7-11 Nopember 2006. Kedua
negara Asia Timur tersebut menjadi
sasaran lobi Deperin karena selama ini
perusahaan-perusahaan prinsipal di
kedua negara tersebut banyak memiliki
jaringan produksi yang cukup mapan
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di Indonesia. Selain telah melakukan
investasi dan menjalin kemitraan
dengan kalangan pelaku industri di
tanah air, kalangan perusahaan prinsipal
Jepang dan Korea telah menjadikan
Indonesia sebagai bagian dari rantai
produksi dalam strategi global sourcing
mereka khususnya dalam bidang
industri otomotif dan elektronika.
Di Jepang Menperin Fahmi Idris
bertemu dengan Menteri Ekonomi,
Perdagangan dan Industri (METI)
Jepang, Akira Amari serta melakukan
kunjungan ke sejumlah perusahaan
Jepang. Dengan Menteri METI Jepang,
Menperin antara lain membicarakan
usulan kerjasama di bidang bio-fuel dan
membicarakan penyelesaian IndonesiaJapan Economic Partnership Agreement
(IJEPA). Sementara dengan kalangan
perusahaan Jepang, Menperin dan
rombongan bertemu dengan pimpinan
Sanyo, Patlite, Panasonic Matsushita,
Nippon Steel,Tomoe dan sebuah industri
kecil menengah produsen kimono,
Tabata Sensyoku Bijyutsu Kenkyu-Syo.
Manajemen
Sanyo
dan
Panasonic Matsushita menyatakan

akan
mempertahankan
dan
mengembangkan kegiatan investasi di
Indonesia. Bahkan Panasonic Matsushita
telah menyatakan komitmennya untuk
menjadikan Indonesia sebagai basis
produksi untuk battery jenis manganese.
Perusahaan tersebut saat ini telah
menghasilkan battery sebanyak 900 juta
buah per tahun di Indonesia. Dari jumlah
itu, sebanyak 20%dipasarkan di dalam
negeri dan selebihnya 80% diekspor.
Perusahaan tersebut juga berencana
untuk mengembangkan kegiatan
produksinya dengan memproduksi
battery alkaline dan lithium serta terus
meningkatkan kapasitas, teknologi
dan kerjasama dengan mitranya di
Indonesia.
Di bidang industri baja, Menperin
dan rombongan meminta industri
baja Jepang khususnya Nippon Steel
untuk menanamkan investasi di bidang
industri baja khusus (special steel) seperti
untuk peralatan migas dan otomotif
yang selama ini masih harus diimpor.
Nippon Steel sendiri menyambut baik
keinginan Indonesia tersebut dengan
pertimbangan beberapa faktor seperti

besarnya pasar, ketersediaan bahan
baku (termasuk energi) dan teknologi.
Di Korea Selatan Menperin dan
rombongan mengadakan pertemuan
dengan pimpinan Hyundai (industri
otomotif), LG Electronics (industri
elektronika), Sunwoo Merchant Marine
Co. Ltd. (industri perkapalan) serta Jeil
Amethyst Manufacturing dan Nam Dae
Mun (industri kecil).
Selama kunjungan di Korea,
Menperin
dan
rombongan
mendapatkan komitmen yang kuat
dari industri otomotif Hyundai dan
industri elektronik LG Electronics untuk
menjadikan Indonesia sebagai basis
produksi mereka. Hyundai misalnya
menyatakan
akan
menjadikan
Indonesia sebagai basis produksi karena
Indonesia memiliki daya tarik, antara lain
perekonomianyangsedangtumbuhdan
daya beli masyarakat yang meningkat
serta adanya berbagai upaya perbaikan
regulasi dan insentif yang diberikan
pemerintah. Selain itu, Hyundai juga
sangat berminat untuk menjadikan
Indonesia sebagai basis produksi untuk
memasok produk otomotifnya ke pasar
regional ASEAN. Hal ini merupakan
strategi Hyundai untuk masuk ke pasar
ASEAN dengan memanfaatkan tarif bea
masuk CEPT yang rendah. Pasar ASEAN
sendiri merupakan pasar yang sangat
potensial bagi produk Hyundai dengan
pangsa pasar sekitar 2 juta unit per
tahun. Untuk merealisasikan rencana
tersebut pihak Hyundai menyatakan
akan mengadakan pendekatan intensif
dengan pemerintah dan mitra usahanya
di Indonesia.
Sementara itu, LG Electronics yang
pada tahun 2005 memproduksi berbagai
produk elektronika di Indonesia senilai
US$ 1,5 miliar (US$ 1,2 miliar diantaranya
diekspor) menyatakan akan tetap
mempertahankan Indonesia sebagai
basis produksi khususnya untuk tujuan
ekspor dan akan mengembangkan
produk-produk baru berteknologi
digital. LG Electronics juga menyatakan
kesiapannya
untuk
membantu
Indonesia mendirikan laboratorium uji
barang-barang elektronik dalam rangka
mencegah masuknya barang-barang
palsu yang kurang berkualitas.
Selama kunjungan ke Korea,
Media Industri 
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Menperin juga menyaksikan penandatanganan kesepakatan mengenai
rencana pembelian empat kapal
tanker untuk minyak/bahan kimia
oleh Sunwoo Merchant Marine Co. Ltd.
(SWMM) dari PT Dok & Perkapalan Koja
Bahari (DKB). Keempat kapal tanker
yang dipesan SWMM dari DKB itu
berkapasitas masing-masing 16.500
DWT dengan total nilai transaksi
sebesar US$ 110 juta. Selain itu, melalui
perusahaan Korea, CASS Maritime Seoul
Ltd., DKB juga akan menerima pesanan
empat unit dan tambahan dua unit
oil/chemical tanker 16.500 DWT dari
sebuah perusahaan pelayaran Yunani
senilai US$ 150 juta. Pesanan pembelian
kapal tanker tersebut merupakan
kepercayaan tersendiri bagi DKB dan
Indonesia pada umumnya mengenai
kemampuan industri di dalam negeri.
Namun sayangnya sampai saat ini
belum ada bank nasional yang bersedia
memberikan jaminan pekerjaan (refund
guarantee) sebagaimana dipersyaratkan
di dalam kontrak.
Berbagaikomitmendankesepakatan
yang dicapai antara pihak Indonesia
dengan Jepang dan Korea selama
kunjungan Menperin dan rombongan
 Media Industri

ke kedua negara tersebut sungguh
sangat melegakan dan menimbulkan
harapan di masa datang bahwa
industri nasional akan dapat terpacu
untuk melaju kembali seperti sebelum
terjadinya krisis ekonomi.
Dukungan Pemerintah
Fahmi mengatakan komitmen yang
telah disampaikan sejumlah perusahaan
prinsipal asing untuk menjadikan
Indonesia sebagai pusat produksi
disambut baik pemerintah Indonesia.
”Tentu pemerintah perlu memberi
dukungan agar komitmen itu bisa
dilaksanakan dengan baik. Dukungan
yang diberikan pemerintah antara lain
dengan melakukan pengembangan
infrastruktur seperti membangun Car
Port yang berlokasi di Dok Koja Bahari.
Pembangunan Car Port ini kini sudah
mencapai hampir 30% dan diharapakan
pada bulan Juni 2008 seluruh proses
pembangunannya selesai dilakukan.”
Proyek pengembangan infrastruktur
lainnya adalah membangun jalan
raya dan jalan bebas hambatan yang
menghubungkan berbagai kawasan
industri ke lokasi pelabuhan maupun
ke pusat-lusat pendistribusian lainnya.

Pembangunan
infrastruktur
jalan
tersebut juga akan dilakukan antara Car
Port dengan berbagai kawasan industri
yang ada di Jakarta dan Jawa Barat.
Dukungan pemerintah lauinnya,
tambah Fahmi, adalah diberikan insentifinsentif tertentu kepada perusahaanperusahaan yang menjadikan Indonesia
sebagai pusat produksi. Insentif itu
berupa kebijakan fiskal yang lebih
kondusif bagi kegiatan industri
manufaktur. Selain insentif berupa
fasilitas pengurangan pajak, bentuk
insentif lainnya adalah harmonisasi tarif
bea masuk, khususnya untuk bahan
baku yang kini sedang dalam proses
pembahasan di Tim Tarif.
“Insentif ini memang sangat
penting, karena di wilayah ASEAN saja
negara seperti Malaysia dan Thailand
mendukung penuh pengembangan
industri otomotif mereka dengan
memberikan fasilitas atau insentif yang
sangat dinamis dan menguntungkan
industri otomotif mereka,” kata Fahmi.
Untuk menghindari persaingan tidak
sehat diantara negara anggota ASEAN
yang kini sama-sama mengembangkan
industri otomotif, mungkin sebaiknya
negara-negara tersebut melakukan
spesialisasi
industri
otomotif
masing-masing. “Misalnya Thailand
menspesialisasikan diri pada mobil jenis
Pick Up karena memang pasarnya di
sana sangat besar, sedangkan Indonesia
melakukan spesialisasi di mobil MPV
mengingat pasar jenis mobil tersebut
di Indonesia juga merupakan yang
terbesar dibandingkan kategori mobil
lainnya.”
Menurut Fahmi, rapat interdep di
Departemen Keuangan pada Selasa (14
Nopember 2006) telah menyepakati
draft revisi Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 148 Tahun 2000 yang isinya
memuat tentang berbagai insentif
fiskal bagi dunia usaha. “Draft revisi PP
No. 148/2000 tersebut kemudian akan
disampaikan kepada Presiden RI untuk
ditandatangan. Kalau revisi PP 148/2000
itu sudah ditanda tangan Presiden
(berlaku) maka PP tersebut akan
menjadi fasilitas/insentif untuk kegiatan
production centre tersebut,” demikian
Menperin Fahmi Idris. ***

Kebijakan

Deperin Usulkan

Penurunan
Tarif BM Gula
Dipertahankan
Setelah satu tahun berlalu sejak
diberikannya insentif penurunan tarif
BM (bea masuk) gula sebagai bahan
baku bagi industri berkaitan dengan
terjadinya kenaikan harga bahan bakar
minyak (BBM) terhitung mulai 1 Oktober
2005 lalu, ternyata kondisi perekonomian
nasional dewasa ini masih belum cukup
memberikan iklim yang kondusif bagi
berkembangan kegiatan dunia usaha,
khususnya industri manufaktur.
Karena itu, terkait dengan situasi
perekonomian, baik secara nasional,
regional maupun global yang masih
belum memberikan iklim yang kondusif
tersebut, maka pemerintah c.q.
Departemen Perindustrian (Deperin)
mengusulkan agar insentif berupa tarif
BM gula bagi industri pengguna di
dalam negeri tetap dipertahankan.
Untuk itu, Departemen Perindustrian
(Deperin) telah melayangkan surat
kepadaDepartemenKeuangan(Depkeu)
yang pada intinya mengusulkan agar
pemerintah mempertahankan tarif BM
gula, baik untuk gula rafinasi maupun
untuk gula kasar, pada level tarif
tahun 2005 (sesuai Peraturan Menteri
Keuangan/PMK Nomor 86/2005) yaitu
Rp 530/kg untuk gula rafinasi dan Rp
250/kg untuk gula kasar (raw sugar).
Surat tertanggal 25 September 2006
itu ditandatangani sendiri oleh Menteri
Perindustrian Fahmi Idris sebagai
tanggapan terhadap berakhirnya masa
pemberlakuan paket insentif akibat
kenaikan harga BBM tahun 2005 selama
satu tahun yang berakhir 30 September
2006. Untuk membantu industri di
dalam negeri, khususnya industri yang
terkait dengan penggunaan gula,
pemerintah melalui paket insentif itu
antara lain menurunkan tarif BM gula

dapat bersaing dengan produk gula
impor.
“Sudah waktunya tarif BM gula, baik
itu gula kasar maupun gula rafinasi
dinaikkan kembali mengingat harga
gula di pasar internasional kini sudah
mengalami penurunan kembali. Jadi,
tarif BM gula ini bukan saja harus
dikembalikan ke level sebelum adanya
insentif itu, tetapi harus dinaikkan sesuai
dengan trend penurunan harga gula
dunia,” kata Adig Suwandi, Sekper PTPN
XI yang juga menjabat sebagai Sekretaris
Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI).
Namun demikian Adig tidak
menyebutkankelevelberapaseharusnya
tarif BM gula tersebut dinaikkan. Yang
jelas tarif BM gula tersebut harus berada
di level Rp 790/kg untuk gula rafinasi
dan untuk gula kasar harus di atas Rp
550/kg.

rafinasi dari Rp 790/kg menjadi Rp 530/
kg dan tarif BM gula kasar dari Rp 550/kg
menjadi Rp 250/kg.
Insentif berupa penurunan tarif BM
gula tersebut merupakan bagian dari
kebijakan Departemen Perindustrian
untuk mendorong industri pengolahan
di dalam negeri, khususnya industri
yang sampai kini masih membutuhkan
pasokan bahan baku impor dari luar
negeri.
Sementara itu, kalangan perusahaan
pabrik gula di dalam negeri bersama
asosiasi petani tebu rakyat meminta
pemerintah untuk tidak hanya sekedar
mengembalikan tarif BM gula ke posisi
sebelum diberikannya insentif, tetapi
justru menuntut kenaikan tarif BM
gula. Alasannya, karena dewasa ini
harga gula di pasar dunia cenderung
terus mengalami penurunan sehingga
kalau tarif BM-nya tetap dipertahankan
pada level yang cukup rendah akan
mengakibatkan harga gula di dalam
negeri terus tertekan. Adanya kebijakan
tarif BM gula yang rendah akan
mengakibatkan produk gula lokal tidak

Kalangan analis pasar gula dunia
menyatakan penurunan harga gula di
pasar dunia dewasa ini terjadi akibat
menurunnya animo konversi produksi
tebu dan gula menjadi bioetanol
sebagai pengganti bahan bakar minyak
(BBM) menyusul melemahnya kembali
harga minyak bumi dunia belakangan
ini. Sementara itu, di sisi produksi
terjadi kenaikan volume produksi gula
di sejumlah negara akibat berhasilnya
musim panen tebu di negara-negara
tersebut seperti di Brazil, Thailand dan
sejumlah negara lainnya.
Akibat kenaikan produksi gula
dan menurunnya kegiatan konversi
tebu/gula menjadi bioetanol telah
mengakibatkan pasar gula dunia
mengalami kelebihan pasokan. Kondisi
ini sudah tentu akan mengakibatkan
harga gula di pasar dunia mengalami
tekanan.
Harga gula dunia sempat mencapai
level tertinggi mendekati level US$
500-an per metrik ton (CIF) pada bulan
Desember 2005 ketika harga minyak
bumi meroket ke level US$ 74 per barrel.
Kenaikan harga gula tersebut dipicu
oleh adanya rencana dari sejumlah
negara untuk meningkatkan kegiatan
konversi gula dan tebu menjadi
bioetanol sebagai bahan bakar alternatif
pengganti BBM. ***
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Gaikindo Tolak
Rencana Perpanjangan
Kebijakan Impor
Mobil Bekas

Gabungan
Industri
Kendaraan
Bermotor
Indonesia
(Gaikindo)
menolak rencana pemerintah c.q.
Departemen Perdagangan (Depdag)
untuk memperpanjang pemberlakuan
kebijakan impor mobil bekas yang
seharusnya berakhir pada akhir
Desember tahun ini. Gaikindo sendiri
mengaku sejak awal memang tidak
setuju atas kebijakan yang berpotensi
merugikan industri kendaraan bermotor
di dalam negeri tersebut.
Ketua Umum Gaikindo Bambang Trisulo
mengatakan sejak awal Gaikindo tidak
setuju dengan pemberian fasilitas
impor mobil tersebut karena dapat
menimbulkan kerawanan mengingat
pengawasan impor barang-barang
tersebut di Indonesia sangat lemah.
Sebab dengan menggunakan celah
yang ada di dalam kebijakan tersebut
maka barang yang kita buat di dalam
negeri menjadi bisa diimpor dengan
alasan sebagai barang modal.
“Kebijakan impor mobil bekas maupun
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mesin dan peralatan mesin bukan baru
itu sangat merugikan industri kendaraan
bermotor maupun permesinan di dalam
negeri. Apalagi pengawasan importasi
barang di Indonesia selama ini sangat
lemah sehingga kebijakan importasi
mobil maupun mesin dan peralatan
mesin bekas ini bisa saja dimanfaatkan
untuk mengimpor mobil atau barang
modal yang baru dengan kategori yang
lain dari yang diizinkan,” kata Bambang.
Menurut
Bambang,
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
kebijakan
impor mobil bekas tersebut sangat
sulit dilakukan, baik oleh Departemen
Perdagangan sendiri maupun oleh pihak
Bea dan Cukai. Karena itu, dengan dalih
memanfaatkan fasilitas atau kebijakan
impor mobil bekas itu, seorang importir
nakal bisa memasukkan barang lainnya
termasuk mobil dan permesinan yang
sebetulnya tidak diperkenankan dalam
kebijakan tersebut.
“Praktek ini terbukri sudah sering
dilakukan para importir nakal sehingga

sangat mengganggu industri di
dalam negeri. Karena itu, kebijakan
yang mendistorsi pasar seperti itu
sudah waktunya untuk dihentikan
karena memang sangat merugikan
perekonomian
nasional,”
tegas
Bambang.
Sementara itu, Menteri Perindustrian
Fahmi Idris mengaku pihaknya
telah menerima surat permohonan
rekomendasi dari Menteri Perdagangan
(Mendag) Mari Elka Pangestu berkaitan
dengan
rencana
Departemen
Perdagangan untuk memperpanjang
pemberlakuan
kebijakan
impor
kendaraan bermotor bukan baru
tersebut.
“Pada hari Senin, 13 Nopember 2006 saya
mendapat surat dari Mendag yang pada
intinya meminta rekomendasi tentang
rencana perpanjangan ketentuan impor
mesin dan peralatan mesin bukan baru
yang seharusnya ketentuan tersebut
berakhir masa berlakunya pada akhir
tahun ini. Untuk itu, Departemen
Perindustrian (Deperin) akan meneliti
terlebih dahulu apakah impor mesin dan
peralatan mesin bukan baru ini masih
diperlukan atau tidak. Kalau memang
sudah tidak diperlukan lagi maka kita
akan minta agar ketentuan tersebut
dihentikan saja,” kata Fahmi.
Menurut Fahmi, untuk mendapatkan
data dan masukan yang lengkap dan
akurat, pihak Deperin akan melakukan
penelitian baik ke pasar maupun ke
industrinya yang ada di dalam negeri.
“Kalau ketentuan tersebut memang
sudah merugikan industri di dalam
negeri, maka Deperin akan meminta
agar ketentuan tersebut segera
dihentikan.”
Ketentuan impor mesin dan peralatan
mesin bukan baru yang akan berkahir
pada akhir Desember 2006 itu tertuang
dalam Peraturan Menteri Perdagangan
No. 39/M-DAG/PER/12/2005 tentang
Ketentuan Impor Mesin dan Peralatan
Mesin Bukan Baru. Sedangkan ketentuan
impor mobil bukan baru tertuang dalam
Peraturan Menteri Perdagangan No. 38/
M-DAG/PER/12/2005 tentang Ketentuan
Impor5 Kendaraan Bermotor Bukan Baru
sebagai telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 06/MDAG/PER/3/2006. ***

Kebijakan

Kenaikan Subsidi Pupuk
dan Dampaknya Terhadap
Industri Pupuk
Subsidi Pupuk Membengkak Jadi Rp 5,8 Triliun Tahun 2007

Pemerintah telah memutuskan
untuk menaikkan anggaran subsidi
pupuk bagi petani pada tahun 2007
menjadi Rp 5,8 triliun dari sebelumnya
hanya Rp 3,04 triliun pada tahun 2006.
Dengan kenaikan tersebut berarti
terjadi penambahan dana subsidi
pupuk yang cukup substansial, yaitu
sebesar Rp 2,76 triliun. Namun demikian,
mengenai bagaimana penyaluran
dana subsidi pupuk itu kepada petani,
sampai saat ini masih belum jelas dan
pembahasan mengenai hal itu masih
terus berlangsung.
Sejumlah departemen terkait
dengan pengucuran subsidi pupuk
ini mengajukan usulan yang berbedabeda. Dalam hal ini dua departemen
yang terkait erat dengan masalah pupuk
ini, yaitu Departemen Perindustrian dan
Departemen Pertanian memiliki usulan

konsep penyaluran subsidi pupuk yang
berlainan.
Sekilas perubahan pola subsidi
pupuk ini tampak sepele, namun
sebetulnya justru pola penyaluran
subsidi pupuk ini sangat krusial karena
sangat menentukan keberhasilan
program subsidi tersebut. Bahkan,
tidak hanya itu, pola penyaluran subsidi
ini juga turut menentukan kegiatan
produksi dan penyaluran pupuk ke
pasar oleh kalangan produsen pupuk.
Karena itu, penentuan pola pemberian
subsidi pupuk tersebut menjadi
perhatian sejumlah instansi pemerintah
yang terkait dengan industri pupuk
seperti Departemen Perindustrian,
Departemen Pertanian dan Departemen
Perdagangan.
Departemen

Perindustrian

mengusulkan agar subsidi pupuk
kepada petani diberikan dalam
bentuk subsidi harga pupuk. Caranya
dengan menggunakan dana subsidi
dari pemerintah itu untuk membayar
sebagian biaya produksi pupuk kepada
pabrik/produsen pupuk dalam rangka
menjaga harga pupuk agar harganya
dapat terjangkau oleh para petani
sesuai dengan ketentuan Harga Eceran
Tertinggi (HET) pupuk yang ditetapkan
pemerintah.
Konsep penyaluran subsidi pupuk
yang diusulkan oleh Departemen
Perindustrian ini sedikit berbeda
dengan pola penyaluran subsidi pupuk
sebelumnya yang dilakukan dengan
cara membayar selisih harga gas (antara
harga kontrak dengan harga gas subsidi)
kepada produsen pupuk.
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Kebijakan
Dirjen Industri Agro dan Kimia
Departemen Perindustrian Benny
Wahyudi mengatakan kenaikan
anggaran subsidi pupuk yang cukup
signifikan dari Rp 3,04 triliun pada tahun
2006 menjadi Rp 5,8 triliun pada tahun
2007 akan membawa dampak yang
sangat signifikan terhadap penyediaan
pupuk bersubsidi bagi petani.
Menurut Benny, kenaikan anggaran
subsidi pupuk tahun 2007 itu dilakukan
sebagai akibat dari kenaikan harga
gas alam di pasar dunia yang cukup
tinggi selama ini, termasuk adanya
perkiraan harga gas alam dunia yang
masih berada pada level cukup tinggi
pada tahun 2007. Selain itu, kenaikan
anggaran subsidi pupuk tersebut juga
dilakukan untuk mengakomodasi
kenaikan kebutuhan pupuk bersubsidi
di kalangan petani yang selama ini
memang volumenya dirasakan masih
lebih kecil dibandingkan dengan
kebutuhan riil di lapangan.
“Memang akan ada sedikit
perubahan dalam pola penyaluran
subsidi pupuk pada tahun 2007
dibandingkan dengan pola penyaluran
subsidi pupuk yang dilakukan selama
ini. Departemen Perindustrian sendiri
mengusulkan agar penyaluran subsidi
pupuk itu dilakukan dengan pola subsidi
harga. Namun pola subsidi harga ini
sedikit berbeda dengan pola subsidi
harga gas yang dilakukan selama ini.
Kami mengusulkan agar pola subsidi
harga ini dilakukan pemerintah dengan
cara membayar selisih harga pupuk
antara harga pada tingkat produksi
dengan Harga Eceran Tertinggi atau
HET. Jadi, selisih harga pupuk antara
harga produksi dengan HET ini tetap
dibayarkan pemerintah kepada
produsen pupuk,” kata Benny.
Perubahan pola subsidi pupuk
melalui pola subsidi harga tersebut tidak
akan banyak mengubah pola penyaluran
pupuk bersubsidi seperti selama
ini dilakukan. Dengan kata lain, pola
penyaluran pupuk bersubsidi dengan
mekanisme rayonisasi pemasaran pupuk
oleh kalangan produsen pupuk akan
tetap berlaku seperti semula. Demikian
juga dengan ketentuan tentang HET
pupuk akan tetap berlaku.
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Tabel Produksi dan Kebutuhan Pupuk
Nasional 2005-2006
No.

Jenis Pupuk

1

Urea:

2

3

4

T a h u n Tahun 2006
2005

- Kapasitas

7.872.000

7.872.000

- Produksi

5.884.672

5.511.198

- Kebutuhan Dalam
Negeri

5.210.661

5.479.621

- Ekspor

797.538

-

- Kapasitas

1.000.000

1.000.000

- Produksi

822.858

674.064

- Kebutuhan Dalam
Negeri

973.557

700.000

- Impor*

161.122

90.852

- Kapasitas

650.000

650.000

- Produksi

664.642

704.401

- Kebutuhan Dalam
Negeri

877.130

624.390

- Impor*

172.146

30.000

- Kapasitas*)

300.000

300.000

- Produksi

264.543

409.944

- Kebutuhan Dalam
Negeri

577.516

408.768

- Impor*

309.358

91.486

SP-36:

ZA:

NPK:

Sumber: Laporan Departemen Perindustrian
* Impor tahun 2006 s/d Mei
*) kapasitas PT Petrokimia Gresik, belum termasuk
NPK swasta 470.000 ton

Tantangan bagi Produsen
Di sisi produksi, kata Benny,
dengan tambahan dana subsidi itu
maka kemungkinan besar akan terjadi
penambahan volume pupuk bersubsidi
bagi petani. Dengan demikian, volume
produksi pupuk oleh kalangan pabrik
pupuk pun harus mengalami kenaikan.
Namun Benny mengaku belum
mengetahui berapa kenaikan volume
pupuk bersubsidi tersebut mengingat
hal itu sampai kini masih terus dibahas
secara interdep.
Namun demikian, sudah dapat
dipastikan kenaikan volume kebutuhan
pupuk bersubsidi, khususnya untuk
pupuk urea, pada tahun 2007 merupakan

tantangan tersendiri bagi kalangan
produsen pupuk. Sebab, selama ini
kalangan pabrik pupuk mengalami
kendala utama berupa keterbatasan
pasokan pasokan gas. Akibat kendala
tersebut pulalah sejumlah pabrik pupuk
pada tahun 2006 mengalami gangguan
produksi seperti dialami PT Asean Aceh
Fertilizer (AAF), PT Pupuk Iskandar Muda
(PIM) dan PT Pupuk Kujang. Bahkan, PT
AAF terpaksa harus dilikuidasi hanya
karena mengalami kelangkaan pasokan
gas.
Secara hitungan di atas kertas
memang kapasitas produksi pupuk
urea nasional masih jauh di atas
volume kebutuhan pupuk urea di
dalam negeri. Namun tersendatnya
pasokan gas menjadi kendala yang
paling mengganggu kegiatan produksi
pupuk urea selama ini. Tidak adanya
jaminan kelancaran pasokan gas dari
pihak pemasok gas menimbulkan
kekhawatiran
bahwa
produksi
pupuk urea tidak akan mencukupi
kebutuhan pupuk urea di dalam
negeri. Kekhawatiran itu pulalah yang
mendorong pemerintah beberapa
waktu lalu melempar wacana untuk
melakukan impor pupuk urea dari luar
negeriuntukmengantisipasikekurangan
pasokan pupuk urea di dalam negeri,
khususnya akibat kelangkaan pasokan
gas ke pabrik pupuk.
Sementara itu, Departemen
Perdagangan lebih cenderung untuk
mempertahankan pola penyaluran
subsidi seperti yang sudah berjalan
selama ini, yaitu melalui subsidi harga
gas kepada pabrik pupuk. Pola tersebut
dinilai dapat terus dipertahankan
selama setiap instansi pemerintah
konsisten dengan apa yang telah
menjadi kebijakan pemerintah dalam
subsidi pupuk, seperti kebijakan HET
pupuk, rayonisasi pemasaran pupuk
dan alokasi kebutuhan pupuk untuk
masing-masing kabupaten.
Direktur Bina Pasar dan Distribusi
Departemen Perdagangan, Gunaryo
mengatakan pola penyaluran subsidi
pupuk dengan pola subsidi harga gas
gas kepada pabrikan pupuk ini masih
sejalan dengan pernyataan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono dalam
pidato pengantar Nota Keuangan

Kebijakan
mekanisme penyaluran subsidi pupuk
secara langsung ke petani adalah tidak
berlakunya lagi mekasnime Harga Eceran
Tertinggi (HET) pupuk. Menurut Anton,
sebagai pengganti mekanisme HET
pupuk, pemerintah akan menerapkan
mekanisme Harga Atap (ceiling
price) pupuk untuk mengendalikan
kemungkinan terjadinya kenaikan harga
pupuk secara jor-joran di pasar.

pada tanggal 16 Agustus 2006 lalu di
Gedung DPR yang menyebutkan bahwa
subsidi pupuk tahun 2007 masih akan
menggunakan pola subsidi harga.
Subsidi Langsung
Usulan perubahan yang lebih
drastis dalam penyaluran subsidi
pupuk diajukan Departemen Pertanian.
Departemen tersebut mengusulkan
agar subsidi pupuk diberikan secara
langsung kepada petani dalam bentuk
Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau
dalam bentuk voucher pembelian
pupuk.
Menteri
Pertanian
Anton
Apriyantono mengatakan Departemen
Pertanian sedang mempersiapkan
secara komprehensif pola pemberian
subsidi pupuk kepada para petani
dengan pola Bantuan Langsung kepada
Petani (BLP). Bentuk bantuannya bisa
berupa uang tunai atau bisa juga berupa
voucher pembelian pupuk. “Mengenai
bagaimana persisnya bentuk bantuan
langsung kepada petani dalam rangka
subsidi pupuk tersebut, kami masih
membahasnya rencana detilnya,” kata
Anton.
Menurut Anton, dengan pemberian
subsidi pupuk melalui pola bantuan
langsung kepada petani itu maka
berarti pemerintah memperkuat
kemampuan petani dalam membeli
pupuk untuk kebutuhan pertaniannya.
“Dengan program bantuan langsung

kepada petani ini maka pemerintah
memberikan amunisi kepada petani
agar mereka mampu membeli pupuk di
pasar. Dengan cara ini maka diharapkan
pemberian subsidi pupuk ini bisa lebih
tepat sasaran kepada petani yang
berhak menerima subsidi yang memang
membutuhkan.”
Sebagai konsekuensi dari pemberian
subsidi pupuk yang secara langsung
diberikan kepada petani, maka
penentuan harga pupuk di pasaran
diserahkan kepada mekanisme pasar.
Dengan penyerahan harga kepada
mekanisme pasar tersebut maka di
pasaran tidak akan terjadi lagi disparitas
harga pupuk antara antara pupuk
bersubsidi dengan pupuk non subsidi.
“Sebab, di pasar semua pupuk
harganya menjadi sama. Di pasar tidak
akan ada lagi istilah pupuk bersubsidi
dan pupuk non subsidi. Inilah yang
sangat krusial dalam penyaluran subsidi
pupuk. Sebab, selama ini ada dua
harga antara harga pupuk bersubsidi
dengan pupuk non subsidi seringkali
mengakibatkan distorsi pasar pupuk
akibat terjadinya perembesan pupuk
bersubsidi ke subsektor non subsidi.
Jadi dengan pola penyaluran subsidi
langsung ini maka disparitas harga akan
hilang serta distorsi pasar dan praktek
perembesan pupuk bersubsidi juga
akan hilang,” kata Anton.
Konsekuensi lain dari penerapan

Dampak lain dari penerapan
mekanisme penyaluran subsidi pupuk
secara langsung kepada petani serta
adanya penambahan anggaran subsidi
pupuk secara signifikan maka volume
ketersediaan pupuk bagi petani di pasar
akan menjadi lebih banyak. Sebab,
produsen akan selalu terpacu untuk
menyediakan pupuk sesuai dengan
kebutuhan yang ada di masyarakat
petani.
Anton memperkirakan dengan
penambahan anggaran subsidi pupuk
dan perubahan mekanisme penyaluran
subsidi pupuk menjadi bantuan
langsung kepada petani maka volume
pupuk yang beredar di pasar untuk
memenuhi kebutuhan petani akan
meningkat. Mentan mencontohkan
dengan penambahan anggaran subsidi
tersebut maka ketersediaan pupuk
urea di pasar akan meningkat sekitar
1 juta ton dari sekitar 4,3 juta ton pada
tahun 2006 menjadi sekitar 5,3 juta ton
pada tahun 2007. Tentu ini merupakan
tantangan bagi para produsen urea di
dalam negeri. Karena kebutuhan pupuk
petani akan membengkak, belum
lagi kebutuhan urea dari kalangan
perusahaan perkebunan dan industri
lainnya.
Perubahan drastis lainnya yang akan
terjadi sebagai dampak dari penerapan
mekanisme penyaluran subsidi pupuk
secara langsung kepada petani adalah
tidak berlakunya lagi sistem rayonisasi
pemasaran pupuk yang selama ini
berlaku. Dengan kata lain, setiap
produsen pupuk akan mendapatkan
kebebasan untuk memasarkan produksi
pupuknya ke mana saja di seluruh
wilayah Indonesia tanpa dibatasi oleh
aturan rayonisasi wilayah pemasaran
seperti selama ini diterapkan.
Bahkan, setiap produsen pupuk
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akan saling bersaing secara sehat untuk
mengisi kebutuhan pupuk masyarakat
petani di seluruh Indonesia dengan
harga yang juga harus bersaing agar
produknya bisa laku dibeli petani.
Karena itu, kalangan produsen pupuk
akan berupaya agar harga pupuknya
dapat terjangkau oleh petani. Adanya
persaingan diantara para produsen
pupuk ini jelas akan menguntungkan
petani selaku konsumen pupuk.
“Kami sangat yakin dan optimis
pola penyaluran subsidi pupuk secara
langsung kepada petani ini merupakan
pola yang paling tepat, karena pola
tersebut dapat mengatasi berbagai
kendala dan masalah yang selama ini
terjadi dalam penyaluran subsidi pupuk
kepada petani,” kata Anton.
Sejumlah pengamat masalah
pertanian mengakui cara yang paling
ideal dalam penyaluran subsidi kepada
petani memang sebaiknya dengan cara
pemberian bantuan langsung. Pola
seperti itu juga dilakukan negara-negara
maju seperti di Amerika Serikat dan Uni
Eropa. Namun di Indonesia, beberapa
pengalaman membuktikan penyaluran
dana subsidi secara langsung seperti
itu seringkali tidak bisa berjalan dengan
baik karena adanya beberapa kendala.
Salah satu kendala utama yang
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sering terjadi adalah kurang akuratnya
data mengenai petani di tanah air.
Apalagi yang namanya petani di
Indonesia terbagi dalam tiga golongan
besar. Pertama, Petani Pemilik, yaitu
petani yang betul-betul memiliki lahan
dan menggarap sendiri lahan miliknya
itu, umumnya dengan luasan antara
0,25 hektar sampai 2 hektar. Kedua,
Petani Penyakap, yaitu petani yang
tidak memiliki lahan pertanian tapi dia
bertani dengan cara menggarap secara
tetap lahan milik tuan tanah dengan
perjanjian tertentu. Ketiga, Buruh Tani,
yaitu petani yang tidak punya lahan
dan juga tidak memiliki garapan lahan
yang bisa dikerjakan secara tetap,
melainkan hanya bekerja sebagai buruh
tani musiman pada saat waktu-waktu
tertentu seperti pada musim tanam,
saat pemeliharaan tanaman dan pada
saat musim panen.
Pertanyaannya adalah apakah
pemerintah memiliki data yang akurat
mengenai ketiga golongan petani
tersebut. Pertanyaan berikutnya
golongan petani yang manakah yang
berhak mendapatkan subsidi pupuk
tersebut. Apakah semua golongan
petani itu berhak mendapatkan subsidi
pupuk dari pemerintah. Apakah setiap
petani di seluruh Indonesia akan
mendapatkan jumlah subsidi yang

sama, ataukah dibedakan tergantung
kepada kondisi daerahnya.
Sebaran wilayah Indonesia yang
sangat luas dan terpencar-pencar berupa
puluhan ribu pulau akan menyulitkan
proses penyaluran dana subsidi secara
langsung. Lebih-lebih bagi petani di
daerah terpencil seperti kebanyakan
di wilayah Indonesia Bagian Timur
yang infrastrukturnya belum begitu
baik, seringkali harga pupuk di wilayah
tersebut sangat tinggi. Apakah mereka
akan mendapatkan kompensi berupa
dana subsidi pupuk yang lebih tinggi
ketimbang petani di daerah lainnya
yang harga pupuknya di pasaran lebih
rendah.
Semua pertanyaan itu harus
dijawab terlebih dahulu sebelum
pemerintah memutuskan untuk
memberikan bantuan subsidi secara
langsung. Jangan sampai kasus-kasus
ketidakberesan dalam penyaluran
dana Bantuan Tunai Langsung (BLT)
dalam rangka kompensasi kenaikan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang
dilakukan pemerintah beberapa waktu
lalu juga terjadi pada penyaluran dana
subsidi pupuk. Sebaiknya pemerintah
belajar dari pengalaman di masa lalu,
karena pengalaman merupakan guru
yang paling baik. ***

Kebijakan

Deperin Tugaskan Perancang Mode

Kembangkan
Tenun Tradisional
daerah yang bersangkutan.
Sebab, para perancang
busana tersebut pada
dasarnya telah mempunyai
jaringan pasarnya sendiri,
baik pasar dalam negeri
maupun ekspor.
“Dengan
kolaborasi
antara para perajin tenun di
daerah dengan perancang
busana diharapkan tidak
saja terjadi pengembangan
produk tenun yang lebih
fashion sesuai dengan
perkembangan selera pasar,
tapi juga sekaligus mengatasi
masalah pemasarannya,”
tegas Menperin.

Departemen Perindustrian (Deperin)
menugaskan kalangan perancang mode
(desainer busana) untuk mendorong
perkembangan tenun tradisional di
berbagai daerah dengan menggali
kemungkinan pengembangan produk
tenun tradisional menjadi produk mode
(fashion) yang lebih dikenal masyarakat
dan lebih luas pemanfaatannya.
Menteri Perindustrian Fahmi
Idris mengatakan mulai tahun 2006
ini Deperin telah menugasi para
perancang busana terkemuka seperti
Ghea Panggabean, Tuty Cholid, Samuel
Watimena, Chossy Latu bersama
para desainer tekstil untuk menggali
kemungkinan tenun tradisional
dapat menjadi fashion dan lebih luas
pemanfaatannya.
Penugasan dan pemanfaatan para
perancang busana terkemuka dalam
pengembangan tenun tradisional
di berbagai daerah diharapkan akan
memacu pemasaran produk tenun dari

Selama tahun 2006 ini,
para perancang busana
dan
desainer
tekstil
tersebut telah mengadakan
pengembangan
motif
dan desain dari kain tenun
tradisional di Provinsi Sumatera Selatan,
Nusa Tenggara Timur, Bali, Yogyakarta,
Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan
Sumatera Utara.
Hasil karya para desainer itu
dipamerkan pada acara ‘Gelar Tenun
Tradisional Indonesia’ tanggal 27
September sampai 1 Oktober 2006
yang diselenggarakan Direktorat
Jenderal Industri Kecil Menengah (IKM)
Departemen Perindustrian Bekerjasama.
Pada pameran itu juga ditampilkan
karya para perancang busana lainnya
yang selama ini telah mengembangkan
fashion tenun tradisional seperti Nelwan
Anwar, Uke, Thomas Sigar dll.
Hasil karya para desainer terkemuka
itu diharapkan dapat menjadi inspirasi
bagi para perajin tenun tradisional
lainnya untuk mengembangkan produk
tenunnya agar lebiuh fashionable dan
lebih inovatif.
Menurut Menperin, industri tenun

tradisional Indonesia akhir-akhir ini
mengalami perkembangan yang cukup
menggembirakan, baik dari segi motif,
corak, desain maupun pemanfaatannya.
Berbagai daerah memproduksi kain
tenun tradisional dengan symbolsimbol dan motif khas tertentu yang
memiliki makna khusus yang menjadi
ciri dari daerah yang bersangkutan.
Dalamperkembangannyakaintenun
tradisional tidak hanya dimanfaatkan
untuk melengkapi acara adapt budaya
setempat, namun telah berkembang
menjadi berbagai penggunaan seperti
produk interior, barang hadiah dan
bahkan dimanfaatkan sebagai busana
pria dan wanita untuk acara resmi
keluarga atau kedinasan.
“Dengan makin beragamnya
penggunaan kain tenun tradisional
tersebut sudah sepatutnya karya-karya
para perajin dapat lebih dipopulerkan
lagi, tidak saja di tingkat nasional,
tetapi juga tingkat internasional.
Dengan semakin luasnya pasar kain
tenun tradisional akan mendorong
peningkatan produksi yang pada
gilirannya
akan
mempercepat
kesejahteraan para perajinnya dan
daerah yang bersangkutan,” kata
Menperin.
Berkembangnya industri kerajinan
kain tenun tradisional, kata Menperin,
tidak saja telah memberikan
sumbangan bagi pertumbuhan
perekonomian daerah, tetapi juga
terhadap perekonomian nasional yang
berdampak pada penyerapan tenaga
kerja dengan jumlah yang tidak sedikit.
Pada tahun-tahun mendatang,
tambah Menperin, Departemen
Perindustrian akan terus memacu
pengembangan tenun tradisional
di daerah-daerah. Hal itu antara lain
dilakukan dengan mengirimkan
perancang busana dan desainer
tekstil yang lebih banyak untuk
membantu para perajin tenun di
daerah, memberikan pelatihan kepada
para perajin, membantu peningkatan
produktivitas dan mutu kain tenun
melalui perbaikan sistem produksi dan
teknologi, memfasilitasi kepada akses
bahan baku, modal dan pemasaran dan
sebagainya.***
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Kebijakan

Pemerintah Siapkan Dana Rp 270 Miliar untuk

Restrukturisasi Mesin TPT

Pemerintah akhirnya mengambil
kebijakan untuk memberikan bantuan
dana restrukturisasi permesinan bagi
kalangan pelaku industri Tekstil dan
ProdukTekstil (TPT) sehubungan dengan
tetap lamban dan enggannya kalangan
perbankan untuk mengucurkan kredit
kepada para pelaku industri yang selama
ini ditetapkan pemerintah sebagai
industri prioritas itu.
Bantuan dan dukungan dana
dari pemerintan itu akan disalurkan
Departemen Perindustrian (Deperin)
melalui berbagai bank maupun lembaga
keuangan non bank yang siap menjadi
mitra kalangan industri TPT dalam
melakukan kegiatan restrukturisasi
permesinannya.
Pemerintah
sendiri
telah
menyiapkan dana sebesar Rp 270
miliar untuk mendukung kalangan
industri TPT dalam melakukan kegiatan
restrukturisasi mesin-mesinnya yang
sudah tua. Dana bantuan pemerintah
berupa hibah itu dapat dimanfaatkan
oleh kalangan pelaku industri TPT
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di dalam negeri mulai tahun 2007
untuk setiap kegiatan restrukturisasi
permesinan yang dilakukan industri TPT
nasional.
Dirjen Industri Logam, Mesin,
Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen
Perindustrian,
Ansari
Bukhari
mengatakan Deperin selama ini sudah
berupaya maksimal untuk meyakinkan
bahwa sektor industri TPT bukanlah
merupakan sunset industry (industri
yang sedang surut) seperti dipersepsikan
kalangan perbankan selama ini.
“Kami di Deperin telah beberapa
kali mengadakan pertemuan dengan
kalangan pelaku industri perbankan
di dalam negeri, mempertemukan
kalangan pelaku industri perbankan
dengan kalangan pelaku industri
TPT serta mengadakan pertemuan
dengan pimpinan Bank Indonesia (BI)
untuk meyakinkan bahwa industri TPT
bukanlah merupakan sunset industry.
Dari pertemuan-pertemuan itu kami
telah berhasil meyakinkan mereka
bahwa industri TPT memang bukan

merupakan sunset industry dan mereka
juga mengakui bahwa industri TPT
tetap memiliki prospek yang sangat
baik ke depan. Namun sayangnya
sampai saat ini perbankan tetap enggan
mengucurkan kredit kepada kalangan
pelaku industri TPT,” kata Ansari.
Atas dasar kondisi tersebut, lanjut
Ansari, pemerintah melalui Departemen
Perindustrian mengambil inisiatip
kebijakan untuk menyediakan dana
bantuan restrukturisasi mesin sebagai
pemancing atau perangsang bagi
perbankan untuk mengucurkan kredit
yang lebih besar kepada para pelaku
industri TPT nasional.
“Semula kami hanya menyediakan
dana sebesar Rp 200 miliar untuk
bantuan restrukturisasi mesin TPT ini,
namun kemudian kami mendapatkan
tambahan dana sebesar Rp 70 miliar,
sehingga total dana yang tersedia untuk
kegiatan ini menjadi Rp 270 miliar. Dana
hibah tersebut akan disalurkan kepada
para pelaku industri TPT yang melakukan
program restrukturisasi mesin TPT-nya
dalam bentuk subsidi bunga. Dana
sebesar itu kami perkirakan hanya 10%
dari total kebutuhan dana restrukturisasi
sehingga diharapkan kekurangan dana
restrukturisasinya dapat disediakan
oleh kalangan perbankan sendiri
dalam bentuk kredit komersial. Dengan
demikian, diharapkan perbankan sendiri
menyediakan dana kredit restrukturisasi
mesin TPT sekitar Rp 2,7 triliun,” kata
Ansari.
Ansari mengakui bagi pemerintah
industri TPT sampai kini tetap
menjadi industri prioritas mengingat
kontribusinya yang sangat besar
terhadap perekonomian nasional.
Kontribusi yang besar tersebut dapat
dilihat dari tiga indikator utama, yaitu
penyedia lapangan kerja yang cukup
besar, penghasil devisa ekspor yang
juga cukup besar serta sebagai penyedia
atau pemasok kebutuhan sandang bagi
masyarakat di dalam negeri.

Ekonomi & Bisnis

Ekspor Bulan Agustus
Kembali Catat Rekor

Industri Berbasis Sumber Daya Alam Kontributor Devisa Terbesar

Nilai ekspor selama bulan Agustus
2006 kembali memecahkan rekor baru.
Nilainya mencapai US$ 8,89 miliar atau
meningkat 0,73% dibandingkan nilai
ekpsor bulan Juli 2006 yang mencapai
US$ 8,822 miliar. Ekspor produk industri
berbasis sumber daya alam kembali
memberikan
kontribusi
terbesar
terhadap total nilai ekspor nonmigas.
Dengan nilai ekspor selama bulan
Agustus yang kembali mencatat angka
nilai ekspor bulanan tertinggi tersebut
maka selama delapan bulan pertama
tahun ini nilai ekspor mencapai angka
US$ 64,63 miliar. Jumlah tersebut
meningkat 17,13% dibandingkan
dengan periode yang sama tahun 2005.
Untuk nilai ekspor Agustus 2006,
kontribusi dari sektor non migas sebesar
US$ 7,042 miliar atau meningkat 4,07%
jika dibandingkan dengan nilai ekspor
pada bulan Juli 2006. Adapun ekspor
dari sektor migas pada Agustus 2006

sebesar US$ 1,845 miliar atau turun
21,1% dibandingkan nilai ekspor migas
bulan Juli 2006.
Kepala Badan Pusat Statistik Rusman
Heriawan mengatakan kenaikan nilai
ekspor nonmigas terutama didorong
kenaikan harga komoditas dan volume
permintaan dari luar negeri.
Ada fenomena baru dalam ekspor
nonmigas pada tahun 2006. Biasanya
tulang punggungnya adalah industri
manufaktur. Namun untuk tahun ini
tulang punggungnya adalah pertanian
dan pertambangan atau industri
berbasis sumber daya alam.
Kontribusi terbesar ekspor nonmigas
saat ini berasal dari karet dan barang
dari karet yang jumlahnya meningkat
US$ 1,58 miliar dari US$ 2,17 miliar pada
Januari 2006 menjadi US$ 3,75 miliar
pada Agustus 2006. Di urutan kedua
batubara. Nilai ekspor komoditas ini naik
US$ 1,21 miliar dari US$ 2,8 miliar pada

Januari 2006 menjadi US$ 4,01 miliar
pada Agustus 2006. Di urutan ketiga
adalah tembaga yang nilainya naik
US$ 572 juta dari US$ 780 juta menjadi
US$ 1,3 miliar.Di urutan kelima minyak
mentah sawit (CPO). Nilai ekspor CPO
meningkat US$ 400 juta dari US$ 3,1
miliar pada Januari 2006 menjadi US$
3,5 miliar pada Agustus 2006.
Sementara itu, impor bahan baku
atau penolong pada bulan Agustus
2006 naik 0,5% dari US$ 4,275 miliar
pada Juli 2006 menjadi US$ 4,298 pada
Agustus 2006. Sedangkan impor barang
modal meningkat 25,1% dari US$ 683
juta pada Juli 2006 menjadi US$ 854,9
juta pada Agustus 2006.
Dilihat dari perkembangannya, nilai
ekspor Indonesia mengalami kenaikan
cukup signifikan dari bulan ke bulan.
Jika pada Januari 2006 nilai ekspor baru
mencapai US$ 7,51 miliar (US$ 5,7 miliar
diantaranya ekspor nonmigas), maka
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pada bulan Juli 2006 ekspor sudah
mencapai US$ 8,82 miliar (US$ 6,77
miliar diantaranya merupakan ekspor
nonmigas). Sementara itu, pada bulan
Agustus ekspor sudah meningkat lagi
menjadi US$ 8,89 miliar atau naik US$
700 juta dari bulan sebelumnya. Ekspor
nonmigas tetap menjadi pendorong
dengan nilai US$ 7,04 miliar.
Salah satu komoditas nonmigas
yang secara konsisten terus meningkat
nilai ekspornya adalah karet dan barang
dari karet. Pada Januari–Agustus 2006
nilai ekspor karet alam dan barang dari
karet telah mencatat rekor fantastis,
yaitu US$ 3,751 miliar. Pada periode
yang sama tahun 2005 nilai ekspor karet
masih berkisar US$ 2,173miliar. Terjadi
lonjakan ekspor senilai US$ 1,578 miliar.
Selama tahun 2005 (Januari-Desember)
ekspor karet alam dan barang dari karet
mencapai US$ 3,519 miliar.
Angka tersebut sangat fantastis
karena pada tahun 2000 nilai ekspor karet
baru mencapai US$ 888,6 juta dengan
volume 1,37 juta ton. Pertumbuhan
industri ban dunia merupkan faktor
utama yang mendorong meningkatnya
permintaan dan harga karet di pasar
internasional.
International Rubber Study Group
(IRSG) dalam laporan bulan Juni 2006
memperkirakan konsumsi karet dunia
akan mencapai 10,9 juta ton pada tahun
Golongan Barang

2010 dengan asumsi laju pertumbuhan
sebesar
4,7%/tahun.
Sementara
produksi karet alam dunia pada tahun
2010 diperkirakan hanya 10,6 juta ton
atau deficit sekitar 300.000 ton.
Indonesia
memiliki
kebun
karet seluas 3,3 juta hektar (terluas
dibandingkan negara penghasil karet
lainnya). Harga karet alam pernah
menyentuh level tertinggi US$ 2,8/
kg (Rp 25.802 dengan kurs Rp 9.215/
US$) antara Mei-Agustus 2006. Tetapi
memasuki bulan September harga karet
alam terus merosot mulai US$ 2,3, US$
2,2 hingga US$ 1,77/kg.
Walaupun dengan luas lahan
yang kebun karet yang lebih sedikit
disbanding Indonesia, Thailand yang
kini memiliki areal karet seluas 2,08 juta
hektar merupakan produsen karet alam
terbesar di dunia dengan produksi ratarata 3,7 juta ton. Indonesia di urutan
kedua dengan produksi 2,7 juta ton dari
lahan seluas 3,3 juta hektar dan Malaysia
dengan produksi 2,36 juta ton/tahun
dari lahan seluas 1,82 juta hektar.
Harga karet alam diperkirakan
masih akan kembali pulih ke level ideal
antara US$ 1,8-US$ 2/kg. Pada level
ini konsumen tidak akan kesulitan
mendapatkan bahan baku bagi
industrinya, sedangkan petani bisa
tetap mendapatkan pendapatan yang
cukup baik.

Juli 06

Agst 06

Perubahan % thd
Jan-Agst Jan-Agst Agst thd total
Juli 06 Non
05
06
migas

Mesin/Peralatan listrik

555,4

683,5

4.800,1

4.720,8

128,1

9,39

Bahan Bakar Mineral

586,6

668,2

2.855,0

4.064,9

81,6

8,08

Karet dan barang dari karet

528,6

580,8

2.173,6

3.751,2

52,2

7,46

Lemak dan minyak hewan/nabati 467,1

369,7

3.092,9

3.493,9

-97,4

6,94

Mesin-mesin/pesawat mekanik

334,4

393,7

2.997,7

2.707,0

59,3

5,38

Bijih, kerak dan abu logam

263,2

448,0

1.982,6

2.522,8

184,8

5,01

Pakaian jadi bukan rajutan

324,9

306,6

2.085,3

2.275,3

-18,3

4,52

Kayu, barang dari kayu

298,8

293,1

2.136,9

2.100,3

-5,7

4,17

Kertas/karton

264,6

235,4

1.488,9

1.878,6

-29,2

3,73

Tembaga

189,6

228,4

779,3

1.350,9

38,8

2,69

Total 10 golongan barang

3.813,2

4.207,4

24.392,3 28.865,7

394,2

57,37

Lainnya

2.953,5

2.835,1

18.531,9 21.446,8

-118,4

42,63

Total ekspor nonmigas

6.766,7

7.042,5

42.924,2 50.312,5

275,8

100,00
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Pemulihan harga karet alam dunia
ini cukup beralasan karena permintaan
pasar dunia terhadap karet alam masih
tetap tinggi. Salah satu importir karet
alam yang terus memperlihatkan
peningkatan adalah China. Meski
sempat anjlok pada tahun 2002, namun
secara keseluruhan ekspor karet alam
Indonesia ke China pada periode tahun
2000-2005 mengalami pertumbuhan
sangat tinggi, yaitu 184,6%. Pada tahun
2005 China yang memiliki 300 pabrik
ban mengimpor 990.800 ton karet
alam dari berbagai negara termasuk
Indonesia. Impor karet alam AS tumbuh
3,8% dengan total volume 3.565.900
ton, Jepang 13,3% dengan volume
1.218.800 ton, Singapura 5,4% dengan
volume 519.900 ton. ***
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Penjualan Mobil 2006
Sulit Capai 350.000 Unit

Kondisi perekonomian nasional
pada paruh kedua tahun 2006
secara berangsur-angsur mengalami
perbaikan. Salah satu indikasi
dariperbaikan ekonomi itu adalah terus
menurunnya tingkat suku bunga Bank
Indonesia atau sering dikenal dengan
istilah BI rates. Penurunan tingkat suku
bunga BI yang segera diikuti oleh
penurunan suku bunga bank di dalam
negeri berdampak positif terhadap
sektor riil termasuk di dalamnya industri
kendaraan bermotor.

mendongkrak penjualan kendaraan
bermotor roda empat (mobil) di dalam
negeri.

200.000 unit sehingga total penjualan
mobil sampai akhir tahun 2006
diharapkan bisa mencapai 350.000 unit.
Bambang mengaku dirinya optimis
target penjualan mobil 350.000 unit pada
tahun 2006 bisa tercapai karena melihat
angka penjualan mobil bulanan yang
cenderung terus meningkat sejak awal
semester kedua (sejak bulan Juli) 2006.
“Pada bulan Juli angka penjualan mobil
mencapai 22.000 unit, bulan Agustus
28.000 unit dan bulan September 30.000
unit,” kata Bambang.

Ketua Umum Gabungan Industri
Kendaraan Bermotor Indonesia
(Gaikindo), Bambang Trisulo mengakui
perbaikan kondisi perekonomian pada
semester kedua 2006 khususnya berupa
penurunan suku bunga bank telah

“Menurunnya suku bunga bank
telah meningkatkan penjualan mobil
pada semester kedua tahun 2006
hingga angka penjualannya lebih tinggi
dari angka penjualan pada semester
pertama 2006. Dengan perbaikan
kondisi ekonomi tersebut maka kami
harapkan penjualan mobil selama tahun
2006 bisa mencapai 350.000 unit,” kata
Bambang.
Menurut Bambang, apabila selama
semester pertama (Januari-Juni 2006)
volume penjualan mobil di tanah air
mencapai 150.000 unit, pada semester
kedua 2006 ini penjualan mobil
diperkirakan meningkat menjadi

Namun sejumlah pengamat industri
otomotif sedikit berbeda pendapat
dengan Bambang. Mereka menyatakan
target penjualan mobil sebanyak
350.000 unit pada tahun 2006 akan
sulit dicapai mengingat sampai dengan
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memicu perbankan mengikuti kebijakan
BI dengan menurunkan tingkat suku
bunga mereka.
“Pada tahun 2005 angka penjualan
mobil mencapai 534.000 unit dimana
salah satu faktor utama sebagai
penyebabnya adalah cukup rendahnya
SBI ketika itu, yaitu sekitar 8%. Karena
itu, kami sangat mengharapkan pihak
otoritas moneter untuk kembali
melonggarkan kebijakan tight moneynya agar SBI kembali di bawah 10%,”
kata Bambang.
Selain penurunan SBI, untuk
mendongkrak kembali penjualan
mobil Bambang mengusulkan agar
pemerintah menurukan Pajak Penjualan
Barang Mewah (PPnBM) mobil secara
bertahap khususnya untuk mobil
dengan kapasitas mesin yang besar
seperti 2.500 cc ke atas yang saat ini
masih terkena PPnBM cukup tinggi.

bulan September saja penjualan mobil
baru mencapai 30.000 unit per bulan.
Kalau diasumsikan penjualan
mobil mencapai 200.000 unit selama
semester kedua 2006 maka berarti
setiap bulannya angka penjualan mobil
rata-rata mencapai sekitar 33.000 unit
lebih. Namun kenyataannya sampai
bulan September saja angka penjualan
sebesar 33.000 unit per bulan itu tidak
pernah tercapai.
Karena itu, banyak kalangan
pengamat
industri
otomotif
menyangsikan pernyataan Bambang.
Walaupun sependapat mengenai
terjadinya kenaikan angka penjualan
mobil
pada
semester
kedua
dibandingkan semester pertama 2006,
namun mereka tidak sependapat
mengenai kenaikan angka penjualan
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mobil pada semester kedua yang
diperkirakan mencapai hingga 200.000
unit.
Mereka memperkirakan angka
penjualan mobil pada tahun 2006 akan
berkisar di kisaran angka antara 300.000
sampai 320.000 unit. Sebab, walaupun
penjualan pada semester kedua
diperkirakan mengalami kenaikan
dibandingkan dengan angka penjualan
pada semester pertama, namun
kenaikannya diperkirakan hanya akan
berkisar sekitar 20.000 unit saja.
Untuk menggenjot angka penjualan
mobil lebih besar lagi, Bambang
mengharapkan otoritas moneter Bank
Indonesia dapat segera melonggarkan
kembali suku bunga Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) hingga di bawah 10%.
Sebab penurunan SBI tersebut akan

“Kami sangat mengharapkan
pemerintah menurunkan PPnBM untuk
mobil-mobil dengan kapasitas mesin
besar di atas 2.500 cc agar penjualan
mobil di dalam negeri dapat kembali
terdongkrak. Penurunan PPnBM ini
tidak perlu dilakukan secara sekaligus
melainkan dilakukan secara bertahap,
mungkin tahun pertama diturunkan
10%, tahun berikutnya 10% dan
seterusnya. Tentu penurunan PPnBM ini
terutama dapat dilakukan untuk mobilmobil yang sampai kini masih terkena
PPnBm tinggi di atas 10%, kalau yang
PPnBM-nya sudah 10% mungkin tidak
perlu diturunkan dulu,” tutur Bambang.
***
Penjualan mobil selama tahun 2006
(dalam ribuan)
Januari

26,62

Februari

25,96

Maret

26,84

April

22,58

Mei

23,08

Juni

24,56

Juli

21,89

Agustus

28,07

September

34,11

Oktober

20,69
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Musim Tanam Terlambat

Persediaan Pupuk
Menumpuk di Gudang
Produsen

Mundurnya musim tanam berbagai
komoditas pertanian di tanah air
selama musim tanam tahun 2006 telah
menyebabkan penyerapan pupuk
oleh petani mengalami penurunan
khususnya pada periode JanuariOktober 2006. Keterlambatan musim
tanam tersebut terjadi akibat musim
kemarau yang relatif lebih panjang dari
biasanya.
Walaupun penyerapan pupuk oleh
petani selama periode Januari-Oktober
2006 mengalami penurunan, namun
diperkirakan penyerapan pupuk akan
kembali mengalami kenaikan pada
bulan Nopember dan Desember 2006
bersamaan dengan mulai datangnya
musim hujan di sejumlah daerah,
khususnya di wilayah barat Indonesia.
Namun yang harus diantisipasi kalangan

produsen distributor dan penyalur
pupuk adalah kemungkinan terjadinya
kegiatan tanam secara serentak di
sebagian besar sentra pertanian. Situasi
tersebut perlu diantisipasi karena akan
mengakibatkan terjadinya permintaan
pupuk dalam jumlah besar pada waktu
yang hampir bersamaan.
Sementara itu, menurunnya
penyerapan pupuk oleh petani selama
periode Januari-Oktober 2006 akibat
terlambatnya musim tanam telah
menimbulkan terjadinya penumpukan
stok pupuk di hampir semua pabrikan/
produsenpupukdidalamnegeri.Bahkan,
sejumlah pabrik pupuk melaporkan
gudang produsen yang ada lingkungan
sekitar pabrik sudah tidak mampu lagi
menampung seluruh stok pupuk yang
ada. Di lain pihak, pabrik harus tetap terus

beroperasi memproduksi pupuk karena
aliran gas tidak mungkin dihentikan
dan kegiatan operasi pabrik memang
harus terus berjalan untuk mencegah
kerugian yang lebih besar. Pabrik pupuk
memang dirancang untuk bekerja 24
jam sehari, 7 hari seminggu, karena
dengan cara demikian pengoperasian
pabrik malah menjadi lebih efisien dan
menguntungkan.
Kalangan pabrik pupuk sendiri sudah
mencoba mengatasi penumpukan stok
pupuk di gudang tersebut dengan cara
mengurangi tingkat utilisasi pabrik
dari kapasitas produksi terpasang yang
ada. Namun penurunan utilisasi pabrik
pupuk tersebut tidak bisa dilakukan
terus menerus karena kalau hal itu
dilakukan maka akan merugikan pabrik
pupuk sendiri.
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Nopember dan 770.000 ton pada bulan
Desember 2006,” tutur Gunaryo.
Penyaluran pupuk urea bersubsidi
selama bulan Desember, kata Gunaryo,
memang biasanya merupakan yang
terbanyak dibandingkan dengan bulanbulan lainnya. Karena, pada bulan
Desember biasanya berlangsung musim
tanam utama dan kegiatan bercocok
tanam terjadi hampir di semua daerah
pertanian. Kendati demikian, pada
kondisi normal penyaluran pupuk
urea selama bulan Desember biasanya
paling banyak 500.000 ton, tapi karena
mundurnya musim tanam tahun ini
maka penyalurannya bisa mencapai
di atas 700.000 ton. “Ini memang
merupakan tantangan bagi produsen
dan para penyalur pupuk untuk dapat
menyalurkan pupuk sedemikian banyak
dalam tempo hanya satu bulan,” kara
Gunaryo.
Untuk mengantisipasi lonjakan
kebutuhan pupuk pada bulan Desember
2006, lan jut Gunaryo, pemerintah telah
meminta kalangan produsen pupuk
untuk segera memenuhi gudanggudang pupuk yang berada di lini III
(Kabupaten). Hal itu dilakukan agar pada
saatnya nanti datang musim tanam yang
sesungguhnya pada bulan Desember
2006, penyaluran pupuk kepada
petani bisa berjalan lancar sehingga
diharapkan tidak akan terdengar lagi
kasus kelangkaan pupuk di daerah.

Beberapa industri pupuk yang telah
melaporkan terjadinya penumpukan
stok pupuk di gudang pabrik tersebut
antara lain PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri),
PT Pupuk Kujang, dan PT Pupuk
Kalimantan Timur (PKT). Sementara itu,
PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) tidak
melaporkan terjadinya penumpukkan
stok pupuk karena selama ini kegiatan
operasional pabrik pupuk PT PIM
memang mengalami masalah akibat
tersendatnya pasokan gas ke pabrik
pupuk tersebut.
Penyaluran Pupuk Tersendat
Direktur Bina Pasar dan Distribusi
Departemen Perdagangan, Gunaryo
mengatakan tersendatnya penyerapan
pupuk oleh petani terlihat dari relatif
kecilnya realisasi penyaluran pupuk
oleh kalangan produsen pupuk. Dia
mencontohkan dari alokasi pupuk urea
bersubsidi selama tahun 2006 sebanyak
4,3 juta ton, sampai bulan Oktober 2006
(periode Januari-Oktober 2006) baru
tersalurkan pupuk urea sebanyak 2,86
juta ton dari rencana 3,2 juta ton.
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“Semula rencananya jumlah pupuk
urea yang harus disalurkan pada dua
bulan terakhir tahun 2006, yaitu bulan
Nopember dan Desember, sebesar 1,1
juta ton. Namun dengan mundurnya
musim tanam dari Oktober-Nopember
menjadi Nopember-Desember, maka
pada bulan Nopember dan Desember
harus bisa disalurkan sebanyak 1,44 juta
ton yang terdiri 670.000 ton pada bulan

Gunaryo mengatakan pemerintah
sudah
mengantisipasi
semua
kemungkinan tersebut khususnya
menyangkut kegiatan penyaluran
pupuk di dalam negeri kepada petani
dan juga kepada sektor perkebunan
dan industri. Kebutuhan pupuk di
perkebunandanindustrisudahtermasuk
dalam perhitungan pemerintah yang
kesimpulannya pemenuhan kebutuhan
pupuk cukup aman bagi semua sektor.
Hal itu juga tidak terlepas dari kapasitas
produksi pupuk urea nasional yang
volumenya masih berada di atas volume
kebutuhan di dalam negeri.
Untuk sektor perkebunan dan
industri, selama tahun 2005 telah
berhasil didistribusikan pupuk urea
sebanyak 543.818 ton kepada sektor
perkebunan dan sebanyak 409.855
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holding pupuk terlebih dahulu.
PT Pusri sudah mengajukan
permohonan izin ekspor pupuk sejak
bulan September 2006, namun sampai
kini belum ada jawaban dari pimpinan
Departemen terhadap permohonan
PT Pusri tersebut. Kalangan pengamat
perpupukan menilai pemerintah harus
tegas menjawab permohonan izin
ekspor pupuk tersebut. Ketegasan
tersebut diperlukan agar kalangan
produsen pupuk bisa mempersiapkan
alternatif langkah ke depan, baik kalau
diberikan izin ekspor maupun kalau
permohonan izin ekspornya ditolak.

ton kepada sektor industri. Sementara
itu, pada tahun 2006 (periode JanuariOktober 2006) penyaluran pupuk
urea kepada sektor industri mencapai
442.026 ton dan ke sektor perkebunan
mencapai 588.460 ton. Rencananya
pada bulan Nopember dan Desember
2006 penyaluran pupuk urea untuk
sektor industri mencapai 37.977 ton
dan 37.409 ton sedangkan untuk sektor
perkebunan masing-masing sebanyak
45.000 ton dan 28.000 ton.
Ekspor Pupuk
Jalan keluar lainnya yang bisa
dilakukan dan dinilai sangat efektif
untuk mengatasi masalah penumpukan
stok pupuk di gudang produsen adalah
memberikan izin kepada perusahaan
produsen pupuk untuk melakukan
ekspor pupuk ke luar negeri. Sebab
dengan diberikannya izin ekspor maka
penumpukan stok pupuk yang ada
akan dapat segera dikendalikan dalam
waktu relatif cepat. Selain itu, pemberian
izin ekspor juga dinilai akan dapat
membantu kalangan produsen pupuk
dalam mengatasi beban biaya inventory
yang selama ini terus membengkak.

Namun demikian, pemerintah
juga harus betul-betul dapat
memperhitungkan penerbitan izin
ekspor pupuk ini agar kebutuhan pupuk
di dalam negeri juga dapat terpenuhi.
Lebih-lebih dalam waktu yang tidak
lama lagi wilayah Indonesia akan segera
memasuki musim tanam seiring dengan
mulai turunnya curah hujan di sejumlah
daerah.
Sejauh ini baru PT Pusri yang telah
mengajukan permohonan izin ekspor
pupuk, sedangkan PT Pupuk Kujang
dan PT Pupuk Kalimantan Timur belum/
tidak mengajukan permohonan izin
ekspor pupuk. Tidak begitu jelas alasan
mengapa kedua produsen pupuk
yang telah melaporkan terjadinya
penumpukan stok pupuk di gudangnya
itu tidak mengajukan permohonan izin
ekspor seperti yang dilakukan PT Pusri.
Kemungkinan besar perusahaan holding
pupuk yang kebetulan berada di bawah
manajemen PT Pusri baru menyetujui
pengajuan permohonan izin ekspor
pupuk bagi PT Pusri. Sebab, pengajuan
permohonan izin ekspor pupuk oleh
sebuah perusahaan produsen pupuk
anggota holding memang harus
mendapatkan persetujuan perusahaan

Kalau memang tidak diizinkan
ekspor maka harus segera dijawab
bahwa memang pemerintah tidak
akan mengizinkan ekspor. Namun
kalau memang akan diberikan izin
ekspor, maka izinnya pun harus segera
dikeluarkan. Sebab, waktu penyaluran
pupuk pada bulan NopemberDesember 2006 ini sangat-sangatlah
mepet. Kalau pemerintah terlambat
mengambil sikap maka ujung-ujungnya
akan berbuntut pada kerugian, baik
bagi petani selaku konsumen pupuk,
maupun bagi kalangan pabrik selaku
produsen pupuk.
Menurut Gunaryo, PT Pusri
mengajukan
permohonan
izin
ekspor pupuk urea kepada Menteri
Perdagangan
melalui
Dirjen
Perdagangan Luar Negeri sebanyak
100.000 ton. Permohonan izin ekspor
pupuk urea tersebut diajukan berkaitan
dengan meningkatnya stok pupuk
urea di perusahaan tersebut akibat
berkurangnya penyerapan pupuk oleh
para petani menyusul musim kemarau
panjang tahun ini.
Menurut catatan redaksi Media
Industri, pada tahun 2005 pemerintah
telah mengizinkan sejumlah perusahaan
produsen pupuk di dalam negeri
untuk melakukan ekspor pupuk. Total
realisasi ekspor pupuk selama tahun
2005 mencapai 797.500 ton. Namun
demikian, untuk tahun 2006 sampai
dengan posisi minggu pertama bulan
Nopember 2006, pemerintah c.q.
Departemen Perdagangan sama sekali
tidak mengeluarkan izin ekspor pupuk
kepada produsen pupuk. ***
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Produksi Gula Dipastikan Tidak
Mencapai Target 2,47 Juta Ton

Sungguh di luar dugaan. Musin
kemarau berkepanjangan yang
juga diluar dugaan telah memporakporandakan prakiraan produksi gula
putih di dalam negeri. Padahal selama
ini banyak kalangan pengamat dan
produsen gula nasioanl bagaikan
paduan suara semuanya menyepakati
bahwa produksi gula di dalam negeri
pada tahun 2006 akan meningkat
melampaui target yang telah ditetapkan
sebesar 2,47 juta ton.
Optimisme tentang kenaikan
produksi gula lokal pada tahun 2006
itu sempat menimbulkan kepercayaan
diri yang agak berlebihan di kalangan
produsen gula nasional, yaitu bahwa
Indonesia tidak perlu mengimpor gula
putih pada tahun 2007 kecuali untuk
kebutuhan cadangan (buffer stock).
Namun semua keyakinan dan
kepercayaan diri itu musnah seketika
ketika dalam evaluasi produksi gula
24 Media Industri

putih nasional yang diselenggarakan
di Departemen Perdagangan pada 10
Nopember 2006 diperoleh kesimpulan
bahwa realisasi produksi gula nasional
tahun 2006 tidak mencapai atau di
bawah target 2,47 juta ton.
“Musim kemarau berkepanjangan
yang melanda sebagian besar wilayah
Indonesia termasuk wilayah yang
menjadi sentra produksi tebu di dalam
negeri, telah mengakibatkan produksi
gula putih nasional tahun 2006 tidak
mencapai target. Walaupun produksi
gula putih nasional tahun 2006
diperkirakan mengalami kenaikan
dibandingkan produksi gula putih pada
tahun 2005, namun target produksi
sebesar 2,47 juta ton dipastikan tidak
akan tercapai,” kata Adig Suwandi,
Sekretaris Ikatan Ahli Gula Indonesia
(IKAGI) yang juga menjabat sebagai
Sekretaris Perusahaan PT Perkebunan
Nusantara XI, Jatim.

Menurut Adig, gara-gara musim
kemarau berkepanjangan itu, realisasi
produksi gula putih secara nasional
diperkirakan hanya mencapai 2,307
juta ton atau lebih rendah 163.000 ton
dibandingkan dengan target sebesar
2,47 juta ton. Namun jika dibandingkan
dengan produksi gula putih tahun
2005 yang sebanyak 2,24 juta ton tetap
mengalami kenaikan, yaitu sekitar 3%.
Gara-gara
musim
kemarau
berkepanjangan itu pulalah para
pengambil kebijakan pergulaan di
dalam negeri harus kembali menghitung
ulang rencana pemenuhan kebutuhan
gula nasional termasuk diantaranya
harus menghitung ulang kemungkinan
melakukan impor gula putih dari luar
negeri.
Adig mengatakan dengan produksi
gula putih yang diperkirakan hanya
mencapai 2,307 juta ton itu maka
kebutuhan gula impor diperkirakan
akan membengkak. Semula kebutuhan
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Pasar (OP) maupun kegiatan penyaluran
lainnya dan kami berhasil meredam
gejolak harga gula ketika itu,” kata
Yamin.
Opsi untuk memanfaatkan stok
gula rafinasi di dalam negeri yang kini
melimpah sebetulnya merupakan salah
satu jalan keluar yang cukup aman dan
menguntungkan bagi perekonomian
nasional. Sebab, dengan memanfaatkan
gula rafinasi produksi lokal berarti
Indonesia tidak perlu melakukan impor
gula putih yang dapat menyedot devisa
negara untuk memenuhi kebutuhan
gula di pasar domestik.
“Industri gula rafinasi merupakan
salah satu bagian dari industri
gula di dalam negeri yang jelasjelas memberikan manfaat bagi
perkenomian nasional. Sebab, industri
ini mampu memboyong proses nilai
tambah industri gula ke dalam negeri
yang mampu menyediakan lapangan
kerja bagi para pencari kerja di tanah air,”
demikian Yamin. ***

gula putih impor diperkirakan hanya
berkisar antara 120.000 sampai 170.000
ton, itupun diperhitungkan hanya untuk
kebutuhan cadangan nasional (buffer
stock) saja. Namun dengan perkiraan
realisasi produksi gula putih yang
termutakhir itu, maka kebutuhan gula
putih impor diperkirakan akan berkisar
antara 220.000 ton sampai 250.000 ton,
sudah termasuk kebutuhan gula untuk
cadangan.
“Opsi untuk mengimpor gula putih
(plantation white sugar) ini disepakati
dalam rapat yang membahas tentang
evaluasi produksi gula putih sekaligus
membahas rencana impor gula di
Departemen Perdagangan belum
lama ini. Sebetulnya, untuk memenuhi
kekurangan pasokan gula di dalam
negeri tersebut ada opsi lainnya, yaitu
memanfaatkan gula rafinasi produksi
dalam negeri yang saat ini sedang
melimpah. Namun opsi tersebut

ditentang kalangan petani tebu karena
dinilai akan merugikan kepentingan
petani, sehingga akhirnya diputuskan
untuk mengimpor gula putih dari luar
negeri,” tutur Adig.
Sementara itu, Direktur Eksekutif
Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia (AGRI)
HM. Yamin Rachman mengatakan
kalangan industri gula rafinasi di dalam
negeri sebetulnya sudah siap untuk
membantu pemerintah dan masyarakat
dalam memenuhi kekurangan pasokan
gula di dalam negeri. Sebab kalangan
industri gula rafinasi sendiri kini memiliki
stok gula rafinasi cukup besar yang siap
didistribusikan ke pasar di dalam negeri
kapan saja diperlukan.
“Pada saat harga gula di dalam
negeri mengalami lonjakan akibat
kurangnya pasokan gula, atas
permintaan pemerintah kami beberapa
kali memasok gula rafinasi ke pasar
domestik baik melalui kegiatan Operasi
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Penjualan Sepeda Motor 2006
Diperkirakan 4,4-4,5 Juta Unit

Kelesuan ekonomi membawa
dampak yang sangat besar terhadap
kegiatan bisnis di dalam negeri.
Kelesuan ekonomi yang memang
sudah diperkirakan banyak kalangan
itu terjadi sebagai akibat dari kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) yang
diputuskan pemerintah menjelang
akhir tahun 2005 lalu.
Walaupun keputusan itu sudah
diambil pemerintah sejak setahun yang
lalu, namun dampak kenaikan harga
BBM itu masih dirasakan masyarakat
sampai saat ini. Apalagi kenaikan harga
BBM yang ditetapkan pemerintah ketika
itu jauh di atas perkiraan masyarakat,
yaitu rata-rata kenaikannya di atas
100%.
Dampak kenaikan harga BBM itu
telah menimbulkan dampak pada
hampir seluruh kegiatan ekonomi. Tidak
hanya sektor angkutan dan distribusi
yang terimbas kenaikan harga BBM itu,
tetapi juga sektor industri manufaktur
dan kelistrikan yang selama ini banyak
mengandalkan pasokan sumber
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energinya dari energi bahan bakar
minyak.
Industri otomotif pun tidak
ketinggalan. Industri ini turut terkena
dampak kenaikan harga BBM khususnya
karena masyarakat menjadi berpikir dua

kali untuk membeli produk otomotif
seperti mobil dan sepeda motor.
Akibatnya, penjualan mobil dan sepeda
motor pun terjun bebas.
Kalangan pelaku industri sepeda
motor di dalam negeri memperkirakan
total penjualan sepeda motor selama
tahun 2006 (Januari-Desember) hanya
mencapai antara 4,4 juta unit sampai
4,5 juta unit atau menurun sekitar 10%15% dibandingkan dengan penjualan
sepeda motor pada tahun 2005 yang
mencapai 5 juta unit lebih.
Perkiraan penurunan penjualan
sepeda motor itu sudah terlihat sejak
semester pertama 2006. Walaupun ada
harapan terjadi kenaikan penjualan
pada semester II tahun 2006 menyusul
kebijakan Bank Indonesia (BI) yang
menurunkan suku bunga SBI dan
diikuti dengan penurunan suku bunga
perbankan, namun penjualan sepeda
motor selama tahun 2006 tetap tidak
mampu menembus angka penjualan
tahun sebelumnya.
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Direktur Pemasaran PT Astra Honda
Motor, Johanes Hermawan mengatakan
pada semeseter kedua 2006 memang
terjadi peningkatan penjualan sepeda
motor jika dibandingkan dengan
penjualan pada semester pertama.
Johanes mencontohkan pada bulan
September 2006 penjualan sepeda
motor mengalami kenaikan cukup
signifikan. Secara nasional penjualan
sepeda motor (semua merek) selama
bulan September 2006 mencapai 494.115
unit, naik dibandingkan penjualan
Agustus 2006 yang mencapai 440.288
unit. Penjualan sepeda motor Honda
sendiri pada bulan September 2006
mencapai 276.384 unit, naik dari 241.416

unit pada Agustus 2006.
Sementara itu, sampai dengan
akhir bulan September 2006 (JanuariSeptember) penjualan sepeda motor di
dalam negeri (semua merek) mencapai
3.115.729 unit, sedangkan penjualan
sepeda motor merek Honda mencapai
1.617.000 unit atau dengan pangsa pasar
sekitar 52%.
Angka penjualan tersebut masih
di bawah angka penjualan JanuariSeptember tahun 2005 yang secara total
(seluruh merek) mencapai 3.885.426 unit,
sedangkan penjualan sepeda motor
Honda periode Januari-September 2005
mencapai 2.015.000 unit.

“Kami perkirakan total penjualan
sepeda motor tahun 2006 masih berada
di bawah angka penjualan tahun 2005.
Tahun ini penjualan sepeda motor kami
perkirakan akan berada pada kisaran
4,4 sampai 4,5 juta unit atau turun
dibandingkan dengan penjualan pada
tahun 2005 lalu yang mencapai 5,074
juta unit,” kata Johanes.
Penurunan penjualan sepeda motor
juga dialami penguasa pangsa pasar
sepeda motor terbesar di tanah air, yaitu
merek Honda. Johanes memperkirakan
pada tahun 2006 penjualan sepeda
motor Honda mengalami penurunan
sekitar 15% dibandingkan penjualan
tahun 2005 yang mencapai 2,6 juta unit.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi
Industri Sepeda Motor Indonesia, Ridwan
Gunawan memperkirakan penjualan
sepeda motor enam merek sepeda
motor anggotanya (Honda, Yamaha,
Suzuki, Kanzen, Kymco dan Kawasaki)
pada tahun 2006 akan mengalami
penurunan sekitar 18% dibandingkan
angka penjualan tahun 2005. Menurut
Ridwan, penjualan sepeda motor
kalangan anggota AISI pada tahun
2006 kemungkinan besar hanya akan
bisa mencapai angka 4,2 juta unit atau
turun sekitar 18% dibandingkan dengan
penjualan sepeda motor pada tahun
2005 yang mencapai 5,1 juta unit. ***
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Harga Bahan Baku Biji Gandum
Melonjak, Industri Terigu DN
Teriak

Kalangan
pelaku
industri
penggilingan terigu di dalam negeri
kelimpungan menyusul terjadinya
lonjakan harga bahan baku biji gandum
dipasarduniaakibatkelangkaanpasokan
biji gandum di pasar internasional.
Musim kering berkepanjangan yang
melanda sejumlah negara pemasok
biji gandum menjadi penyebab utama
terjadinya kelangkaan pasokan bahan
baku tersebut.
Akibat kekeringan panjang tersebut
salah satu negara pemasok biji gandum
utama ke Indonesia, yaitu Australia
pada tahun 2006 diperkirakan akan
mengalami penurunan produksi biji
gandum hingga 60% dari perkiraan
semula. Dampaknya, sudah bisa ditebak
volume ekspor biji gandum negara
kanguru tersebut terancam merosot
tahun ini. Padahal Australia merupakan
pemasok biji gandum terbesar bagi
Indonesia selama ini.
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Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen
Terigu Indonesia (APTINDO) Ratna
Sari Lopies mengatakan lebih dari
setengah lahan pertanian Australia
dilanda kekeringan. Wilayah terparah
yang dilanda kekeringan adalah bagian
utara Western Australia dan Southern
Australia yang merupakan wilayah
penghasil gandum terbesar di Australia.
“Diperkirakan kekeringan tersebut
akan menyebabkan hasil panen (biji
gandum) Australia menurun menjadi
hanya sekitar 40% dari jumlah panen
yang diperkirakan atau hanay sekitar
11 juta ton dari 28 juta ton panen biji
gandum pada masa yang sama di
tahun lalu. Dampak kekeringan tersebut
menyebabkan 77.000 petani gandum
Australia terancam merugi dan telah
menyatakan membutuhkan bantuan
keuangan dari pemerintah Australia,”
kata Ratna.
Kekeringan di Australia itu, kata

Ratna, telah menyebabkan harga
gandum dunia melambung hingga
mencapai angka tertinggi dalam 10
tahun terakhir. Pemicu lainnya dari
melambungnya harga gandum dunia
adalah kegagalan panen di Ukraina,
Argentina dan Amerika Utara akibat
hama serangga. Kegagalan panen
di kedua negara tersebut yang telah
memperparah persediaan gandum
dunia hingga mencapai jumlah terendah
dalam 25 tahun terakhir.
Akibat kegagalan panen dan musim
kering yang panjang tersebut, kata
Ratna, sejumlah negara seperti Ukraina,
China dan beberapa negara lainnya telah
memutuskan untuk tidak mengekspor
dahulu komoditi biji gandum ke pasar
dunia sampai batas waktu yang tidak
ditentukan. Kebijakan tersebut diambil
karena negara-negara tersebut merasa
khawatir kebutuhan gandum di dalam
negerinya tidak akan terpenuhi apabila
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mereka tetap melakukan ekspor.
Menurut laporan jurnal mingguan
United States Department of Agriculture
(USDA) harga jenis gandum Hard Red
Winter (HRW) Ordinary yang biasa
menjadi patokan, telah mencapai
US$ 227 per metrik ton (FOB) pada
pertengahan bulan Oktober 2006.
Dengan demikian, harga gandum jenis
tersebut telah mengalami kenaikan
sebesar 34% dibandingkan harga
gandum yang sama di awal tahun 2006
sebesar US$ 170 per metrik ton (FOB).
Harga Terigu Bakal Naik
Berkaitan dengan terjadinya
kekeringan di Australia itu, APTINDO
menyatakan bahwa kejadian tersebut
tidak akan mempengaruhi pasokan
tepung terigu di dalam negeri. Pasokan
tepung terigu untuk konsumsi dalam
negeri dipastikan aman, karena industri
tepung terigu nasional masih memiliki
alternatif pasokan gandum dari
beberapa negara penghasil gandum
lainnya, diantaranya Kanada dan negaranegara Timur Tengah.
“Pasokan tepung terigu di dalam
negeridipastikantidakakanadamasalah.
Sebab, kalangan produsen tepung terigu
di dalam negeri sudah mengikat kontrak

pembelian biji gandum jangka panjang,
baik dari Australia maupun dari negara
pemasok lainnya. Memang selama
ini kebutuhan biji gandum Indonesia
sebagian besar dipasok dari Australia.
Sebagaimana diketahui, sebesar 70%
dari impor gandum Indonesia berasal
dari Australia, sedangkan komponen
gandum mencapai 90% dari struktur
biaya produksi tepung terigu. Dampak
kenaikan harga gandum dunia
diperkirakan akan mempengaruhi harga
jual tepung terigu nasional. Dengan
naiknya harga gandum dunia, cepat
atau lambat pasti akan menyebabkan
kenaikan harga tepung terigu secara
bertahap,” kata Ratna.
Ratna menegaskan kenaikan harga
tepung terigu di pasar dalam negeri
sudah tidak bisa dihindari lagi sebagai
dampak langsung dari terjadinya
lonjakan harga biji gandum di pasar
dunia. Namun demikian Ratna menjamin
bahwa pasokan tepung terigu di pasar
dalam negeri tetap aman.
“Berdasarkan perhitungan yang
kami lakukan di APTINDO, kenaikan
harga gandum sebesar US$ 57 per metrik
ton pada pertengahan Oktober 2006
dibandingkan awal tahun 2006, akan
menyebabkan kenaikan harga tepung
terigu sebesar Rp 680 per kilogram atau
Rp 17.000 per sak,” kata Ratna.
Perhitungan kenaikan harga
tepung terigu di pasar dalam negeri itu
didasarkan pada kalkulasi bahwa setiap
kenaikan harga gandum sebesar US$
10 per metrik ton akan mengakibatkan
kenaikan harga tepung terigu sebesar
US$ 13,5 per metrik ton. Dengan asumsi
nilai tukar US$ terhadap Rupiah sebesar
Rp 9.000 per US$, maka kenaikan harga
harga tepung terigu itu berkisar sekitar
Rp 120 per kilogram.
“Mengenai kapan kenaikan harga
tepung terigu itu akan dilakukan,
APTINDO belum bisa memastikan waktu
dan besarannya. Sebab, masing-masing
perusahaan anggota APTINDO akan
menentukan sendiri waktu yang tepat
untuk menyesuaikan harga jualnya
sesuai dengan kesanggupan masingmasing perusahaan dalam menerima
dampak kenaikan harga gandum dunia
tersebut,” demikian Ratna. ***
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Industri Perkapalan
Nasional Tumbuh
Pesat

Industri perkapalan di tanah air
memegang peranan yang sangat
penting, baik dalam mendukung
perkembangan kegiatan ekonomi
di dalam negeri maupun dalam
mendukung sistem pertahanan dan
keamanan nasional. Hal itu tidak terlepas
dari kenyataan bahwa Indonesia
merupakan negara kepulauan dan
lebih dari dua per tiga wilayah Indonesia
merupakan wilayah perairan laut.
Departemen Perindustrian sendiri
melihat industri perkapalan atau
galangan kapal sebagai industri strategis
dan industri masa depan yang memiliki
keterkaitan yang sangat luas, baik dalam
mendukung perekonomian nasional
maupun dalam mendukung upaya
mempertahankan kedaulatan negara.
Menurut catatan Departemen
Perindustrian, saat ini terdapat sekitar
250 perusahaan yang bergerak dalam
bidang industri perkapalan. Industri
perkapalan nasional tersebut mampu
memproduksi kapal baru maupun
melakukan kegiatan reparasi atau
perbaikan kapal dengan ukuran mulai
dari 100 DWT (Death Weight Tonnage)
30 Media Industri

sampai dengan 50.000 DWT. Beberapa
diantara industri perkapalan nasional itu
ada juga yang sudah memiliki fasilitas
yang mampu membangun kapal baru
dan mereparasi kapal sampai dengan
ukuran 100.000 DWT.
Namun demikian, menurut laporan
Departemen Perindustrian, kebanyakan
perusahaan galangan kapal yang
ada di dalam negeri pada umumnya
hanya melakukan kegiatan usaha yang
terbatas pada pengerjaan kapal-kapal
berkapasitas kurang dari 1.000 DWT.
Salah satu penyebabnya adalah usi
mesin atau peralatan produksi yang
relatif sudah tua. Kendati demikian,
beberapa
perusahaan
industri
perkapalan di dalam negeri kini ada
juga yang sudah mengerjakan proyekproyek pembangunan kapal baru
berbagai jenis dan tipe sampai dengan
ukuran 50.000 DWT.
Menurut laporan Departemen
Perindustrian tersebut, dalam duatiga tahun terakhir init telah terjadi
perkembangan investasi industri
perkapalan yang sangat pesat khususnya
di Pulau Batam. Di Pulau Batam saja

saat ini terdapat tidak kurang dari 60
perusahaan galangan kapal. Hal tersebut
disebabkan oleh iklim investasi di Pulau
Batam yang sangat mendukung.
Selain Pulau Batam, beberapa pulau
lainnya juga snagat menarik untuk
kegiatan investasi di bidang industri
perkapalan seperti di Pulau Bintan dan
Pulau Karimun yang selama ini dikenal
sebagai Kawasan Berikat (Bonded
Zone) dan Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK). Faktor lainnya yang juga turut
mendukung tumbuhnya industri
perkapalan di ketiga pulau tersebut
adalah karena faktor kedekatan jarak
dengan sumber bahan baku dan akses
perdagangan internasional, yaitu
Singapura.
Pemerintah sendiri telah bertekad
untuk mendorong pengembangan
industri perkapalan di dalam negeri.
Pengembangan industri perkapalan
nasional tersebut tidak terlepas dari
upaya untuk mendukung pelaksanaan
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5
Tahun 2005 tentang Pemberdayaan
Industri Pelayaran Nasional dan
Program Restrukturisasi Sektor Kelautan
khususnya revitalisasi perikanan
tangkap. Karena itu, iklim usaha di
bidang industri perkapalan perlu
dikembangkan setara dengan yang
berlaku di Pulau Batam, Bintan dan
Karimun.
Salah satu perusahaan industri
perkapalan yang sudah cukup mapan
di tanah air adalah PT PAL Indonesia
(Persero), sebuah perusahaan industri
perkapalan milik negara (BUMN).
Kegiatan usaha perusahaan tersebut
adalah melakukan pembangunan kapal
baru (baik kapal perang maupun kapal
niaga), menyediakan jasa pemeliharaan
dan perbaikan (harkan) baik kapal
maupun non kapal serta melakukan
rekayasa umum (rekum), yaitu jasa
rekayasa dan membangun sistem dan
komponan untuk pembangkit listrik,
industri minyak dan gas serta peralatan
industri lainnya.
Dalam menjalankan kegiatan
usahanya tersebut, PT PAL kini memiliki
empat divisi, yaitu Divisi Kapal Perang,
Divisi Kapal Niaga, Divisi Pemeliharaan
dan Perbaikan serta Divisi Rekayasa
Umum.
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Divisi Kapal Perang kini mampu
memproduksi berbagai jenis dan ukuran
kapal, yaitu Kapal Patroli Cepat Lambung
Baja klas 57 M, Kapal Patroli Cepat/Kapal
Khusus Lambung Alumunium klas 38
M, Kapal Tugboat dan Anchor Handling
Tug/Supply sampai dengan klas 6.000
BHP, Kapal Ikan sampai dengan 600 GRT,
Kapal Ferry dan Penumpang sampai
dengan 500 Pax dan Kapal Korvet dan
Fregate untuk TNI-AL.
Divisi Kapal Niaga PT PAL sudah
mampu memproduksi kapal Bulker
sampai dengan 50.000 DWT sebanyak
3 kapal per tahun, Kapal Container
sampai dengan 1.600 TEUS, Kapal
Tanker sampai dengan 30.000 DWT,
Kapal Penumpang 500 Pax, Kapal Dry
Cargo Vessel 18.500 DWT dan Chemical
Tanker 24.000 LTDW.
Divisi Pemeliharaan dan Perbaikan
mampu mengerjakan berbagai
pekerjaan yang terkait dengan jasa
pemeliharaan dan perbaikan kapal
tingkat depo dengan kapaistas docking
600.000 DWT per tahun, melakukan
annual/special survey dan overhaul
bagi kapal niaga dan kapal perang,
pemeliharaan dan perbaikan elektronika
dan senjata serta overhaul kapal
selam, serta melakukan konversi kapal.
Bisnis pemeliharaan dan perbaikan
kapal ini peluangnya di dalam negeri
terbuka cukup luas, terutama untuk
pemeliharaan dan perbaikan kapal
milik TNI-AL, pelayaran swasta maupun
pemerintah serta adanya kapal yang
singgah dan berlabuh di Pelabuhan
Tanjung Perak Surabaya yang mencapai
lebih dari 6.800 kapal per tahun.
Divisi Rekayasa Umum PT PAL antara
lain menangani pembuatan komponen
pendukung industri tenaga listrik
sampai dengan 300 MW, menangani
pembuatan produk offshore sampai
dengan 1.000 ton serta menangani
perbaikan dan pemeliharaan untuk
produk power plant dan offshore. Melalui
divisi tersebut, PT PAL Indonesia kini
menjadi pemasok sourcing internasional
bagi industri pembangkit besar dunia.
PT PAL kini juga mampu memproduksi
komponen pendukung industri
pembangkit tenaga listrik seperti Boiler
dan Balance of Plant. Teknik produksi
komponen-komponen tersebut telah

dikuasai dan terus ditingkatkan sampai
pada tingkat kemampuan modular dan
tingkat kemampuan EPC, khususnya
untuk industri pembangkit listrik skala
kecil/menengah sampai dengan 50 MW.
Produk rekayasa umum yang sudah
dikuasai diantaranya steam turbine
assembly sampai 600 MW, komponen
balance of plant dan boiler sampai
dengan 600 MW, compressor module 40
MW, barge mounted power plant 30 MW
(EPC) baik diesel maupun gas turbine,
pressure vessel dan heat exchangers,
serta generator’s stator frame sampai
dengan 600 MW.
Menurut keterangan Direksi PT PAL
Indonesia (Persero) dalam Rapat Dengar
Pendapat dengan Komisi VBI DPR RI
belum lama ini, PT PAL hingga saat ini
telah melayani pasar dunia dengan
memasok kapal niaga ke shipliners
Eropa Barat maupun shipliners di
dalam negeri. Demikian juga untuk
produk-produk lainnya, baik produk
jasa maupun produk rekayasa lainnya
sudah dipasarkan baik di dalam negeri
maupun internasional.
Pemasaran
produk
kapal
niaga lebih difokuskan pada pasar

internasional khususnya Eropa Barat
dengan upaya mempertahankan dan
mengembangkan posisi perusahaan
pada ceruk pasar khusus (niche market)
melalui produk yang mempunyai
tambahan fungsi khusus sengan
‘branding’ seperti STAR 50.
Sementara itu, untuk pasar dalam
negeri, produk kapal niaga diarahkan
pada upaya dan inisiatip untuk
mempeloporipelaksanaanInpresNomor
5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan
Industri Pelayaran Nasional. Dengan
dukungan 2.565 orang karyawan tetap
dan 401 tenaga kontrak serta kapasitas
produksi kapal niaga sebanyak 3 unit
kapal per tahun (s/d 50.000 DWT) dan 2
unit kapal per tahun (s/d 20.000 DWT),
PT PAL kini berupaya menjalankan
program pengembangan modelmodel industri pelayaran nasional atau
pelayaran perintis bagi penumpang dan
barang (cargo).
Pada tahun 2005 PT PAL berhasil
memperoleh kontrak pekerjaan senilai
Rp 2.042,44 miliar. Dari jumlah itu
sekitar 80%-nya (Rp 1.642,84 miliar)
merupakan kontrak untuk memenuhi
pesanan dari luar negeri. Sementara
pesanan dari dalam negeri hanya
sebesar Rp 399,60 miliar atyau sekitar
20% dari total nilai kontrak. Kegiatan
produksi yang dilakukan tahun 2005
adalah pembuatan satu unit Islander
55, satu unit Marine Disater Prevention
Ship, satu unit tanker 30.000 DWT,
empat unit FPB-28 Rehab (BC Tahap 2)
dan dua unit kapal ikan 16,7 M. Untuk
kegiatan general engineering dan jasa
pemeliharaan dan perbaikan, PT PAL
berhasil menyelesaikan 25 unit serta
jasa pemeliharaan dan perbaikan kapal.
Pada tahun 2006 kegiatan produksi
yang diselesaikan PT PAL antara lain dua
unit kapal AHTS, satu unit Passenger RoRo pesanan Timor Leste, dua unit Rehab.
FPB-28 Bea Cukai, Satu unit Passenger
Ro-Ro Provinsi Bali, delapan unit kapal
ikan 16 M pesanan Singapura, dua unit
BSBC 50.000 DWT pesanan Lautejung,
satu unit BSBC STAR-50 pesanan Turki
dan dua unir DCV 18.500 DWT pesanan
Cube,Italia.Selainitu,juugamengerjakan
kegiatan engineering sebanyak 10 unit
serta jasa pemeliharaan dan perbaikan
kapal. ***
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kalangan dunia usaha, maupun dalam
berbagai pemberitaan di media massa.
Namun dalam kasus bangkrutnya
industri sepatu Dong Djoe dan Spotec
ini banyak kalangan pelaku usaha
industri sepatu di dalam negeri yang
menilai bahwa kebangkrutan kedua
perusahaan asal Korea Selatan itu
bukan akibat buruknya iklim investasi di
tanah air, namun lebih diakibatkan oleh
terjadinya salah urus (mismanagement)
perusahaan.

Industri Sepatu
Masih Menarik Bagi
Investor
Kasus bangkrutnya perusahaan
industri sepatu asing asal Korea Selatan
Dong Djoe dan Spotec beberapa waktu
lalu sempat menimbulkan kekhawatiran
baru di kalangan masyarakat tentang
tidak kondusifnya iklim investasi di
Indonesia. Akibat buruknya iklim
investasi itu, perusahaan tidak bisa
menjalankan kegiatan bisnisnya dengan
baik dan menguntungkan.
Bangkrutnya perusahaan yang
diikuti dengan hengkangnya pimpinan
perusahaan tersebut ke luar negeri serta
dibiarkannya para buruh dan karyawan
perusahaan tanpa mendapatkan hak
pesangon dari perusahaan sempat
menimbulkan
persepsi
bahwa
industri sepatu memang sudah tidak
berkembang di Indonesia. Sempat
muncul pula anggapan bahwa industri
sepatu di tanah air kini sudah menjadi
industri yang sedang surut (sunset
industry). Bahkan, lebih jauh lagi
banyak kalangan investor yang sempat
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menerjemahkan tutupnya Dong Djoe
dan Spotec sebagai cerminan buruknya
iklim investasi di tanah air.
Selama ini memang banyak kalangan
pengusaha asing yang mengeluhkan
tentang buruknya pelayanan birokrasi
di Indonesia. Alih-alih memberikan
pelayanan yang baik kepada dunia
usaha, para birokrat di Indonesia justru
sebaliknya meminta ‘dilayani’ agar para
investor asing itu dapat menjalankan
usahanya di tanah air. Kalau tidak ada
‘pelayanan’ dari dunia usaha, maka
semua urusan perizinan dan lain-lain
menjadi terhambat. Belum lagi adanya
berbagai pungutan resmi dan tidak
resmi yang sering kali dialami kalangan
dunia usaha.
Keluhan kalangan dunia usaha
tersebut sebetulnya bukan merupakan
barang baru di Indonesia. Sebab,
masalah itu sudah sering diungkapkan
baik dalam berbagai forum diskusi atau
dialog antara wakil pemerintah dengan

Ketua Dewan Penasehat Asosiasi
Persepatuan Indonesia (Aprisindo),
Anton Supit mengatakan bangkrutnya
Dong Djoe dan Spotec tidak ada
kaitannya dengan iklim investasi di
tanah air. Sebab, pemerintah selama
ini sudah banyak melakukan upaya
perbaikan di segala bidang dalam rangka
memperbaiki iklim investasi. Berbagai
upaya tersebut telah membawa hasil
dengan makin membaiknya iklim
investasi.
“Saya kira bangkrutnya Dong Djoe
dan Spotec bukan diakibatkan oleh
buruknya iklim investasi di Indonesia,
sebab iklim investasi dalam beberapa
tahun terakhir ini sudah mengalami
perbaikan yang signifikan. Bangkrutnya
kedua perusahaan sepatu asal
Korea Selatan itu juga bukan karena
subsektor industri persepatuan ini
sudah tidak kondusif lagi, karena pada
kenyataannya banyak investor dari
luar negeri yang dewasa ini masuk ke
Indonesia menggarap industri sepatu.
Jadi, kesimpulannya bangkrutnya
dua perusahaan sepatu asal Korea
Selatan tersebut lebih diakibatkan
oleh
permasalahan
individual
perusahaan, dalam hal ini telah terjadi
mismanagement di tubuh perusahaan,”
kata Anton.
Menurut Anton, iklim investasi di
subsektor industri sepatu di Indonesia
sampai kini masih cukup menarik bagi
kalangan investor dan pengusaha
industri sepatu asing. Hal itu terbukti
dengan masuknya sejumlah perusahaan
asing untuk menanamkan investasinya
di industri tersebut, salah satunya
Lacoste dari Italia. Bahkan sejumlah
industri sepatu asing yang pada
beberapa tahun lalu sempat hengkang
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dari Indonesia, seperti Puma, kini masuk
lagi ke Indonesia karena tertarik oleh
perbaikan iklim usaha yang sangat
signifikan.
Anton mengatakan Indonesia
dewasa ini menjadi negara yang sedang
diincar para pelaku industri sepatu dunia
untuk dijadikan lokasi investasi untuk
industri mereka. Banyak diantara pelaku
industri sepatu dunia tersebut yang
kini sudah menanamkan investasinya,
sebagian lainnya sedang menjajaki dan
sebagian lainnya sedang dalam proses
perizinan dan sedang mencari lokasi
yang tepat untuk industri mereka.
Para investor asing itu, kata Anton,
tertarik untuk menamkan investasinya
di Indonesia karena tertarik dengan
iklim investasi yang makin kondusif
serta tersedianya tenaga kerja dalam
jumlah banyak yang siap dipekerjakan di
industri sepatu. Hal itu tidak terlepas dari
pertimbangan bahwa subsektor industri
sepatu merupakan industri yang padat
tenaga kerja sehingga membutuhkan
tenaga kerja dalam jumlah banyak.
“Belakangan ini kalangan pelaku
industri sepatu dunia tersebut lebih
tertarik lagi untuk menanamkan
investasinya di Indonesia karena

adanya fasilitas GSP yang diberikan
Uni Eropa (UE) kepada Indonesia serta
dikenakannya kebijakan anti dumping
oleh UE terhadap produk sepatu dari
China dan Vietnam. Bahkan, akibat dari
penerapan kebijakan anti dumping
UE tersebut, beberapa investor di
industri sepatu yang selama ini telah
menanamkan investasinya di China dan
Vietnam berencana untuk merelokasi
industrinya ke Indonesia,” tutur Anton.
Sementara itu, laporan Departemen
Perindustrian menyebutkan industri
alas kaki di Indonesia saat ini berjumlah
sekitar 350 perusahaan dengan kapasitas
produksi 1,1 miliar pasang. Subsektor
industri sepatu tersebut kini menyerap
tenaga kerja sebanyak 340.000 orang
dan mampu menghasilkan devisa
ekspor senilai US$ 1,4 miliar pada tahun
2005.
Menurut
laporan
tersebut,
pengembangan industri sepatu dan alas
kaki pada umumnya masih mengalami
beberapa masalah, antara lain masih
terbatasnya kemampuan sumber
daya manusia (SDM), terbatasnya
pasokan bahan baku spesifik dengan
kualitas tertentu serta masih sangat
tergantungnya perusahaan sepatu di

dalam negeri terhadap pabrik sepatu
induk di luar negeri.
Untuk memenuhi kebutuan bahan
baku spesifik dengan kualitas tertentu
sampai kini masih harus diimpor
hampir 100% dari luar negeri. Sebab, di
dalam negeri sendiri sampai kini masih
belum ada industri yang menghasilkan
bahan baku spesifik dengan kualitas
tertentu. Selain itu, ketergantungan
pabrik sepatu di Indonesia terhadap
penempatan pesanan (placing order)
oleh perusahaan induk selaku pemilik
merek produk sepatu terkenal di dunia
sampai kini masih sangat tinggi.
Laporan tersebut juga menyatakan
bahwa saat ini merupakan momentum
yang sangat baik untuk mendorong
pengembangan industri sepatu (alas
kaki) di Indonesia mengingat Indonesia
kini mendapatkan fasilitas GSP
(Generalized System of Prefference (GSP)
dari UE dan diterapkannya kebijakan
anti dumping terhadap produk China
dan Vietnam di UE.
Dengan situasi yang sangat
menguntungkan itu,. menurut laporan
Departemen Perindustrian itu, pada
tahun 2006 ini telah terlihat adanya aliran
investasi asing yang masuk ke Indonesia
di subsektor industri alas kaki. Investasi
yang masuk tersebut terutama berasal
dari China, Taiwan dan Hong Kong,
baik berupa Direct Investment maupun
kerjasama dalam rangka pemanfaatan
kapasitas terpasang yang ada di industri
sepatu Indonesia saat ini.
Di dalam laporan Departemen
Perindustrian itu juga disebutkan bahwa
selama tahun 2006 terdapat 16 investasi
baru berstatus PMA di bidang industri
alas kaki dengan total nilai investasi
sekitar US$ 80,10 juta. Dengan nilai
investasi sebesar itu, maka total kapasitas
produksi yang akan dibangun adalah
53,4 juta pasang dan akan mampu
menyerap tenaga kerja sebanyak
16.000 orang. Karena itu, berdasarkan
angka investasi baru tersebut, maka
diharapkan industri alas kaki nasional
dalam tahun 2006 akan dapat mencapai
nilai ekspor sekitar US$ 1,8 miliar, atau
naik US$ 400 juta dibandingkan dengan
nilai ekspor produk alas kaki tahun 2005
yang mencapai US$ 1,4 miliar. ***
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SMAKBO Raih
ISO 9001:2000
Langkah Awal Menuju Sekolah Berstandard Internasional

di Indonesia (berdiri sejak tahun
1950) telah mendapatkan pengakuan
secara internasional mengenai sistem
manajemen mutu yang diterapkan di
sekolah tersebut.
Namun demikian, bagi manajemen
SMAKBO sendiri diraihnya sertifikat ISO
9001:2000 tersebut bukanlah hanya
untuk mendapatkan kebanggaan,
tetapi lebih jauh lagi merupakan bagian
dari sebuah langkah besar untuk
menjadikan sekolah tersebut sebagai
sekolah nasional yang berstandard
internasional.
Menurut Kepala Sekolah SMAKBO,
Dra. Wiwi R. Widarsih B.Sc. pencapaian
sertifikasi ISO 9001:2000 itu merupakan
langkah awal dari pelaksanaan misi
SMAKBO dalam meningkatkan kualitas
administrasi, meningkatkan kinerja
dan meningkatkan eksistensi sekolah.
Sebagai kelanjutan dari misi yang
ditetapkan tahun 2004 itu, SMAKBO
juga menetapkan visi tahun 2010
untuk menjadi sekolah nasional yang
berstandard internasional. Misi dan visi
tersebut tidak terlepas dari kebijakan
Departemen Pendidikan Nasional
(Depdiknas) yang mentargetkan bahwa
pada tahun 2020 setidaknya ada 100
SMK/SMU yang telah menjadi sekolah
bertaraf internasional.

Pada tanggal 15 September 2006
lalu Sekolah Menengah Analis Kimia
(SMAK) Bogor atau lebih dikenal dengan
SMAKBO secara resmi menjadi sekolah
pertama di lingkungan Departemen
Perindustrian (Deperin) dan pertama
di kota Bogor yang berhasil meraih
sertifikasi ISO 9001:2000. Tentu saja
diraihnya sertifikat ISO 9001:2000
tersebut merupakan kebanggaan
tersendiri bagi manajemen dan keluarga
besar SMAKBO.
Sebab, di kota Bogor sendiri kini
terdapat puluhan sekolah menengah
atas negeri maupun swasta dan
beberapa perguruan tinggi yang sudah
memiliki nama besar seperti SMAN I
Bogor, SMA Regina Pacis Bogor, Institut
PertanianBogor(IPB),UniversitasPakuan,
Universitas Ibnu Khaldun, Universitas
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Juanda, Akademi Kimia Analisis (AKA)
Bogor dll. Diantara sekolah-sekolah
tersebut baru SMAKBO-lah yang kini
sudah meraih sertifikat ISO 9001:2000.
Sertifikat ISO 9001:2000 tersebut
diperoleh SMAKBO dari sebuah
lembaga sertifikasi internasional, yaitu
SAI Global yang berkantor pusat di
Australia. Penyerahan sertifikat ISO
9001:2000 secara resmi dilakukan pada
17 Nopember 2006 lalu oleh Country
Manager SAI Global di Indonesia, Tribudi
Widodo kepada Sekjen Deperin Agus
Tjahajana yang selanjutnya sertifikat
itu diserahkan kepada Kepala Sekolah
SMAKBO, Dra. R. Wiwi Widarsih B.Sc.
Dengan sertifikat ISO 9001:2000 itu,
maka berarti SMAKBO yang merupakan
salah satu sekolah analis kimia tertua

Untuk menjadi sekolah bertaraf
internasional terdapat syarat-syarat
tertentu yang harus dipenuhi, yaitu
harus melakukan Ujian Nasional (UAN),
harus terakreditasi, melaksanakan Test of
English for International Communication
(TOEIC) dan menerapkan sitem mutu.
“Pada tahun 2004 ketika saya
pertama kali menjabat sebagai Kepala
Sekolah SMAKBO, semua persyaratan itu
belum dipenuhi. Karena itu, mulai tahun
2004 itu pula kami terus mempersiapkan
diri untuk dapat memenuhi persyaratan
tersebut,” tutur Wiwi.
Hasilnya, pada tahun 2005 SMAKBO
berhasil meraih akreditasi A dengan
nilai 94,45 dari Badan Akreditasi
Sekolah Tingkat Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, pada tahun 2005 SMAKBO
menyelenggarakan UAN pertama dan
100% siswanya berhasil lulus dengan
nilai rata-rata 8,3 dari tiga pelajaran yang
di-UAN-kan, yaitu Matematika, Bahasa

Insert
Inggris dan Bahasa Indonesia. Pada tahun
2005 juga SMAKBO menyelenggarakan
TOEIC dan berhasil meraih skor rata-rata
550. “Semua pencapaian tersebut makin
membuat kami bersemangat untuk
meraih sertifikat sistem manajemen
mutu ISO 9001:2000,” tambah Wiwi.
Untuk memperoleh pengakuan
sistem manajemen mutu, SMAKBO harus
melalui tiga tahapan yang melelahkan.
Pertama, tahap Awareness yang
merupakan tahap pengenalan kepada
seluruh elemen manajemen SMAKBO.
Dalam tahapan yang dimulai pada 28
September 2005 tersebut manajemen
SMAKBO membentuk Tim ISO yang
dipimpin langsung oleh Kepala Sekolah
sebagai Manajer Eksekutif dan dibantu
oleh 21 anggota.
Tahap kedua adalah tahap
Penyusunan Dokumen. Dengan
bimbingan konsultan, Tim ISO SMAKBO
menyusun empat level dokumen, yaitu
dokumen Panduan Mutu dan Prosedur
Standard, dokumen SOP (standard
operation procedure), dokumen
Instruksi Kerja, dan dokumen Formulir.
Dengan
disusunnya
dokumendokumen tersebut maka semua kegiatan
manajemen di sekolah tercatat dengan
baik dan rapi. Pada tanggal 24 Februari
2006 semua kegiatan penyusunan
dokumen selesai.

Terhitung mulai tanggal 11 April
2006 dimulailah tahap ketiga, yaitu
tahap Implementasi Sistem Manajemen
Mutu. Tahap ini didahului dengan diklat
auditor internal yang diselenggarakan
tanggal 17-21 April 2006. Kegiatan audit
internalnya sendiri dilakukan sebulan
penuh mulai tanggal 1 Mei sampai 31
Mei 2006. Dengan bantuan konsultan,
masing-masing pelaku manajemen di
SMAK Bogor melakukan audit internal
silang (cross check) yang dilanjutkan
dengan kegiatan verifikasi internal.
Baru mulai tanggal 16 Agustus 2006
dilakukan verifikasi eksternal oleh pihak
SAI Global.
Kegiatan verifikasi eksternal ini
dilakukan melalui dua tahap, yaitu
tahap Pre-audit yang masih merupakan
kegiatan yang bersifat pembenahan
berbagai permasalahan hasil audit
internal yang dinilai masih kurang, dan
tahap Audit Sertifikasi. Tahap Audit
Sertifikasi berlangsung selama dua hari
tanggal 30-31 Agustus dari jam 08.00
sampai 16.00 oleh 30 auditor dari SAI
Global.
“Setelah kegiatan audit tersebut
selesai kami dinyatakan lulus dan
berhak mendapatkan sertifikat ISO 9001
dari SAI Global sekaligus kami masuk
dalam jaringan sertifikasi internasional
IQNET (The International Certification

Network). Sertifikat tersebut berlaku
mulai 14 September 2006 sampai 14
September 2009,” kata Wiwi.
Dalam rangka menuju visi tahun
2010, maka sejak tahun 2006 SMAKBO
sudah menyelenggarakan program
“Rintisan Sekolah Nasional Berstandard
Internasional”. Walaupun jumlahnya
baru satu kelas dan diikuti oleh 24 siswa
yang dipilih berdasarkan hasil seleksi
TOEIC dan psikotes, namun kelas rintisan
tersebutsudahmulaimenerapkansistem
pendidikan berstandard internasional.
Dengan menggunakan bahasa Inggris
sebagai bahasa pengantar, setiap mata
pelajaran dipegang oleh dua guru
dan kegiatan belajar mengajar sudah
menggunakan sarana multimedia.
Untuk mendapatkan pengakuan
(akreditasi) sebagai Sekolah Nasional
Bertaraf Internasional (SNBI), kata
Wiwi, SMAK Bogor akan mengajukan
permohonan akreditasi kepada
Direktorat
Pembinaan
Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) Departemen
Pendidikan Nasional melalui Dinas
Pendidikan Kota Bogor dengan
rekomendasi dari Pusat Pendidikan
dan Latihan Departemen Perindustrian.
Selanjutnya Direktorat Pembinaan SMK
Depdiknas dengan jaringan lembaga
internasionalnya akan melakukan
akreditasi SNBI.
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Sampai dengan tahun anjaran
2005/2006 SMAKBO yang didirikan pada
tahun 1950 telah menghasilkan 4.383
orang lulusan yang telah bekerja pada
berbagai industri, lembaga penelitian
dan pengembangan dan birokrasi.
Beberapa diantaranya berhasil mencapai
jabatan puncak di institusinya.
SMAKBO juga memiliki reputasi
yang dapat dibanggakan sebagai
sekolah menengah kejuruan bidang
kimia. Hampir seluruh lomba cepat tepat
bidang kimia di Jawa Barat dan Jakarta
dimenangkan oleh siswa-siswi SMAKBO.
Dalam bidang bahasa Inggris, dari 92
orang siswa SMK di kota Bogor yang
mendapatkan skor TOEIC di atas 500, 62
diantaranya adalah siswa SMAKBO.
Dalam menyelenggarakan kegiatan
pendidikannya
SMAKBO
sudah
menggunakan kurikulum nasional 2004
bidang keahlian kimia dan program
keahlian analisis kimia dengan mengacu
pada standard kompetensi SKKNIKimia Analisis yang dipergunakan
oleh Direktorat Pendidikan Menengah
Kejuruan Depdiknas. Selain itu, juga
diterapkan kurikulum implementatif
yang mengacu pada beberapa standar
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kompetensi yaitu Lab-Ops, standar
kompetensi untuk pekerja laboratorium
yang dikembangkan melalui kerjasama
antara pemerintah Indonesia dan
Australia dan SKKNI-AMBPP (Analisis
Mutu Bahan dan Produk Pangan).
SMAKBO kini menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan reguler
program kimia analisis 4 tahun dengan
jumlah lulusan per tahun rata-rata 200
orang. Mudahnya para lulusan SMAK
Bogor untuk mendapatkan pekerjaan
menyebabkan tingginya animo orang
tua untuk menyekolahkan anaknya
(lulusan SLTP) ke SMAK Bogor. Pada
tahun 2004 misalnya jumlah pendaftar
SMAKBO mencapai 732, namun yang
diterima hanya 224 orang, sedangkan
pada tahun 2005 jumlah pendaftar
mencapai 780 orang namun yang
diterima menjadi siswa hanya 224
orang. Demikian juga pada tahun 2006
jumlah pendaftar seluruhnya mencapai
810 orang, namun yang dapat diterima
hanya 248 orang.
Selain
itu,
SMAKBO
juga
menyelenggarakan pelatihan non
reguler antara lain pelatiha mikrobiologi,
electroplating, dasar kimia analisis,

glass blowing, assessor uji kompetensi
bidang kimia analisis dan mikrobiologi.
SMAKBO juga menyelenggarakan
kegiatan pengujian antara lain uji
kompetensi tenaga laboratorium
(alumni SMAKBO, SMK YKPI dan PT
Semen Cibinong), recruiting tenaga
analis kimia di berbagai perusahaan
(PT Sucofindo, Perum Peruri, PAM Jaya,
PT Pusri Palembang, PT Chandra Asri
dan PT Bakrie Kasei), pengujian sample
(logam berat, cemaran mikroba, udara,
air dll.).
Untuk mendukung kegiatan belajar
mengajar SMAKBO dilengkapi dengan
sarana dan prasarana yang memadai
sesuai Standar Pelayanan Minimum
SMK. Selain ruang kelas, ruang tata
usaha, ruang kepala sekolah dan wakil
kepala sekolah, gedung serbaguna,
perpustakaan, ruang OSIS dan lapangan
olah raga, SMAKBO juga memiliki fasilitas
laboratorium yang lengkap seperti
lab. instrument, lab. mikrobiologi, lab.
Proksimat, lab. kimia, lab. kimia analisis
terpadu, lab. uji kompetensi, lab.
computer, lab. meniup gelas dan lab.
bahasa. ***

Teknologi

Teknologi Pengolahan
Biji Jarak Rekayasa
PT Pura Group

Setelah
sukses
dalam
mengembangkanteknologipembuatan
kertas berpengaman dan kertas
berharga hingga menguasai pangsa
pasar yang cukup dominan pada kedua
jenis produk tersebut di dalam negeri,
PT Pura Group, Kudus (Jateng) kini
memperluas sayap usahanya dengan
mengembangkan pembuatan mesinmesin teknologi rekayasa. Salah satu
mesin teknologi rekayasa yang menjadi
bidikan perusahaan tersebut adalah
pembuatan mesin-mesin pengolah biji
jarak yang dapat menghasilkan produk
minyak jarak (jatropha oil) dengan
kualitas dan tingkat efisiensi yang cukup
tinggi.
Mesin pengolahan biji jarak
menjadi pilihan PT Pura Group untuk
dikembangkansejalandengankebijakan
pemerintah untuk mengembangkan
energi alternatif pengganti bahan

bakar minyak (BBM). Hal itu terkait
dengan status Indonesia yang kini
sudah beralih dari negara net exporter
(negara eksportir net minyak bumi)
menjadi negara net importer (negara
importir net minyak bumi). Perubahan
status tersebut terutama disebabkan
oleh makin besarnya volume konsumsi
minyak bumi Indonesia dan di pihak
lain cadangan minyak bumi Indonesia
kini semakin merosot. Sementara itu,
kegiatan eksplorasi ladang-ladang
minyak bumi baru belum berhasil
menemukan cadangan-cadangan baru
dengan jumlah cadangan yang cukup
signifikan.
Istilah net importer berarti walaupun
Indonesia sampai saat ini masih
melakukan ekspor minyak bumi (dan
juga melakukan impor minyak bumi),
namun secara keseluruhan dalam
neraca perdagangan minyak buminya,

Indonesia mengalami defisit. Artinya,
nilai impor minyak bumi Indonesia
melampaui nilai ekspornya. Sebaliknya,
net exporter berarti nilai ekspor minyak
bumi melampaui nilai impornya.
Karena itu, untuk mengatasi
kebutuhan energi, khususnya energi
dari bahan bakar minyak, pemerintah
telah mencanangkan pengembangan
sumber-sumber bahan bakar nabati
yang selama ini belum begitu banyak
digarap di dalam negeri. Padahal
potensi pengembangan bahan bakar
nabati tersebut di tanah air sangat
besar, termasuk diantaranya minyak
jarak dan minyak sawit sebagai bahan
baku pembuatan bio-diesel serta
singkong dan tebu sebagai bahan baku
pembuatan bio-ethanol.
Menyangkut pengembangan mesinmesin pengolah b iji jarak tersebut
PT Pura Group sendiri memiliki misi
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tersendiri, yaitu ingin turut memberikan
kontribusi dalam mengembangkan
bahan bakar alternatif penganti BBM
dengan minyak jarak yang lebih ramah
lingkungan, mudah pembudidayaannya
dan harganya relatif ekonomis.
Untuk mendukung pengembangan
teknologi pengolahan biji jarak, dewasa
ini PT Pura Group telah melakukan
beberapa kegiatan penunjang, yaitu
membangun kebun percontohan
tanaman jarak seluas 5 hektar di Kudus,
memproduksi mesin press biji jarak,
memproduksi unit reaktor pengolahan
minyak jarak, memproduksi alat
converter kit sebagai alat pendukung
pada kendaraan roda empat dan mesinmesin diesel lainnya serta memproduksi
kompor minyak jarak.
Berdasarkan hasil penelitian
yang dilakukan PT Pura Group, biji
jarak kering asal Kudus (Jateng) bisa
menghasilkan minyak jarak dengan
kadar atau rendemen minyak sebesar
21% jika diperas atau dipres dengan
menggunakan alat pres manual,
sedangkan apabila menggunakan mesin
pres ulir (screw press) rendemennya bisa
mencapai 25%.

38 Media Industri

Saat ini PT Pura Group telah berhasil
mengembangkan mesin press biji jarak
manual (teknologi tepat guna) tipe MP10 dengan kapasitas pengepresan 8
– 10 kg per jam. Selain itu, PT Pura Groul
juga telah berhasil mengembangkan
mesin pres ulir (screw press) dengan
tipe SP-100 dan SP-120 yang digerakkan
dengan motor. Mesin pres SP-100
memiliki kapasitas pengepresan 100200 kg per jam dengan kebutuhan daya
7,5-11 Kw, sedangkan mesin pres tipe
SP-120 memiliki kapasitas pengepresan
160-300 kg per jam dengan kebutuhan
daya 11-15 Kw.
Dalam pemrosesannya, biji jarak
kering dipress sehingga menghasilkan
minyak jarak mentah atau Crude
Jatropha Oil (CJO). Setelah disaring
menggunakan alat penyaring dengan
tingkat kerapatan tertentu, CJO berubah
menjadi lebih bening dan disebut
Filtered Jatropha Oil (FJO). FJO inilah
yang kemudian diproses lebih lanjut
melalui proses pengilangan (refinery)
termasuk di dalamnya proses degumming untuk menghilangkan kadar
getah dalam minyak. Setelah melalui
proses pengilangan minyak jarak

tersebut kemudian disaring kembali
(final filtering) sehingga dihasilkan
Straight Jatropha Oil (SJO) yang siap
untuk dipakai sebagai bahan bakar
nabati.
PT Pura Group juga telah berhasil
mengembangkan
unit
reaktor
pengolahan minyak jarak yang bisa
dengan mudah dipindah-pindah
karena dapat ditempatkan di atas
truk sehingga bisa bersifat mobile.
Unit reaktor pengolah minyak jarak ini
terdiri unit mesin pengepresan, unit
mesin penyaringan dan unit mesin
pengilangan. Dengan kelengkapan
mesin seperti itu maka unit reactor
tersebut bisa mengolah biji jarak hingga
menjadi SJO dengan kapasitas 1.000
liter per hari.
Walaupun unit reaktor pengolah
minyak jarak tersebut masih berupa
uji coba dan kini dipergunakan untuk
kebutuhan sendiri di PT Pura Group,
namun unit reaktor yang diperkirakan
berharga Rp 1 miliar tersebut sudah
menarik minat sejumlah pembeli. Saat
ini sudah ada pesanan pembelian
dari PTPN IX dan sejumlah koperasi
kelompok petani dari Sulawesi Utara,
Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur
dan Lampung. ***
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PT Wiraswasta Gemilang Indonesia

Membangun Industri Minyak
Pelumas Bertaraf Internasional

Industri minyak pelumas sampai saat
ini terhitung industri yang masih sangat
jarang digeluti kalangan pelaku usaha
swasta nasional di Indonesia. Selain PT
Pertamina yang merupakan perusahaan
milik negara dan pernah menjadi
penguasa tunggal (monopoli) industri
pertambangan minyak dan gas di tanah
air, peranan perusahaan swasta nasional
dalam industri ini sampai saat ini bisa
dihitung dengan jari, padahal industri
minyak dan gas kini sudah terbuka luas
bagi kalangan swasta.
Namun tampaknya iklim keterbukaan
dalam industri pengolahan migas
tersebut justru lebih banyak
dimanfaatkan oleh perusahaan swasta
asing, termasuk di industri minyak
pelumas. Pasar minyak pelumas di dalam
negeri pun kini lebih banyak diserbu
produk minyak pelumas buatan swasta
asing seperti, sebut saja, produksi Shell,

Petronas Agip dll. disamping produk
minyak pelumas buatan PT Pertamina.
Namun dari deretan sekian banyak
produk minyak pelumas buatan PT
Pertamina dan swasta asing di pasar
domestik itu, diantara mereka terdapat
juga produk minyak pelumas produksi
swasta nasional yang mampu eksis
di pasar karena memiliki kualitas dan
harga yang bersaing. Produk minyak
pelumas tersebut dipasarkan dengan
menggunakan merek Evalube, Pennzoil
dan Bestar. Adalah PT Wiraswasta
Gemilang Indonesia (WGI) yang
memproduksi produk minyak pelumas
dengan merek-merek tersebut.
Perusahaan tersebut kini menjadi
perusahaan produsen pelumas swasta
pertama dan terbesar di tanah air.
PT WGI merupakan salah satu
perusahaan lokal Indonesia tulen yang
telah berhasil mengembangkan industri

minyak pelumas dengan menggunakan
teknologi yang maju dan termutakhir
dengan menggunakan standard
internasional sehingga produknya
mampu memenuhi persyaratan dan
standard produk minyak pelumas
kelas dunia. Karena itu, produk minyak
pelumas produksi PT WGI bisa diterima
kalangan konsumen, baik di pasar
domestik maupun di pasar ekspor.
Produk berkualitas internasional itu
dibuat melalui terobosan teknologi
mutakhir Mohawk dalam pemurnian
minyak pelumas yang menempatkan PT
WGI sebagai pelopor di Indonesia. Satusatunya proses modern yang memenuhi
standar American Petroleum Institute
(API) yang sebelumnya hanya dimiliki
oleh tiga perusahaan di Amerika Utara
dan Kanada.
Dengan fasilitas pencampuran minyak
pelumas dasar dan aditif berkemampuan
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tinggi serta sistem otomatisasi melalui
komputer (Automatic Batch Blending
System), PT WGI menghasilkan produk
pelumas dengan unjuk kerja luar biasa.
Produk pelumas produksi PT WGI
mampu menjaga mesin lebih bersih
dan awet, menjaga suhu dalam kondisi
stabil, mencegah karat, mesin responsif
dan masa pakai yang lebih lama.
Pennzoil merupakan merek minyak
pelumas terkenal dan terkemuka di
Amerika Serikat (AS) yang produksinya
kini dilakukan di PT WGI dengan
menggunakan lisensi dari perusahaan
pemilik merek tersebut, Pennzoil Quaker
State Company USA. Diberikannya lisensi
pembuatan produk minyak pelumas
Pennzoil merupakan kepercayaan dan
kebanggaan tersendiri bagi PT WGI.
Karena dengan demikian berarti fasilitas
produksi minyak pelumas PT WGI sudah
diakui mampu memenuhi standard
produksi minyak pelumas internasional
dan produknya memiliki kualitas yang
dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur Utama dan CEO PT WGI Ari
Batubara mengatakan dewasa ini
persaingan produk minyak pelumas
(oli) di dalam negeri sangat ketat karena
banyaknya produk dan merek minyak
pelumas yang beredar di pasar domestik.
Saat ini tidak kurang dari 200-an merek

minyak pelumas beredar di dalam negeri.
Namun sayangnya pemerintah tidak
memiliki instrumen kebijakan untuk
mengatur dan mengawasi peredaran
produk minyak pelumas tersebut.
“Seharusnya pemerintah mengeluarkan
instrumen kebijakan berupa ketentuan
Standard Nasional Indonesia (SNI) untuk
produk minyak pelumas untuk menjaga
agar tidak sembarangan produk minyak
pelumas bisa beredar di pasar domestik.
Hal ini sangat penting untuk melindungi
kepentingankonsumenminyakpelumas
di dalam negeri disamping menjadi
bagian dari kebijakan dalam membina
industri minyak pelumas nasional,” kata
Ari.
Sangat longgarnya pengawasan
terhadap peredaran produk minyak
pelumas tersebut telah memberikan
peluang bagi para pengusaha yang
tidak mau bersusah payah membangun
industri minyak pelumas di dalam negeri.
Mereka dengan leluasa mengimpor
minyak pelumas dari luar negeri dalam
bentuk curah, kemudian mengemasnya
dengan menggunakan kemasan dan
merek sendiri dan memasarkannya
di pasar domestik. Padahal kualitas
dan dan spesifikasi minyak pelumas
impor itu tidak jelas dan tidak dapat
dipertanggung jawabkan.

Berbeda dengan model bisnis minyak
pelumas pada contoh tersebut, PT
WGI membangun industri minyak
pelumasnya di tanah air dengan
menggunakan teknologi produksi
minyak pelumas yang termutakhir. PT
WGI juga menggunakan sebagian besar
bahan baku untuk pembuatan minyak
pelumasnya dari dalam negeri.
“Kandungan lokal produk minyak
pelumas buatan PT WGI mencapai
lebih dari 80%, sedangkan kandungan
impornya kurang dari 20%, itupun
kebanyakan berupa bahan-bahan aditif
yang memang belum bisa diproduksi di
dalam negeri. Selain itu, sumber daya
manusia (SDM) yang bekerja di PT WGI
juga 100% orang Indonesia,” tutur Ari.
Namun demikian, kualitas produk
minyak pelumas buatan PT WGI dapat
diterima konsumen baik di dalam negeri
maupun di pasar mancanegara. Saat
ini PT WGI telah memasarkan produk
minyak pelumasnya di seluruh wilayah
Indonesia dan di sejumlah negara.
Produk minyak pelumas merek Evalube
misalnya sudah diekspor ke Filipina dan
Bangladesh.
Perusahaan yang beroperasi tahun
1996 tersebut kini memiliki kapasitas
produksi (blending) minyak pelumas
sebesar 90 juta liter per tahun. Ketatnya
persaingan produk minyak pelumas
di dalam negeri khususnya akibat
beredarnya produk minyak pelumas
yang tidak memiliki strandard kualitas
yang tidak jelas telah mengakibatkan
perusahaan tersebut beroperasi di
bawah kapasitas terpasangnya, yaitu
dengan tingkat utilisasi sekitar 60.000
juta liter per tahun. ***
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Profil

HM Andy Sutadiwangsa,
Upaya Membangun Citra Merek Sepatu Cibaduyut

HM Andy Sutadiwangsa, demikian
nama lengkap pengusaha sepatu asal
Garut Jawa Barat yang sudah puluhan
tahun mengembangkan usaha industri
sepatu kulitnya di kawasan sentra
industri sepatu Cibaduyut, Bandung.
Sejak tahun 1972, Andy sudah
berkecimpung di industri yang dikenal
sebagai industri padat karya ini.
Pada awalnya Andy hanya membuat
sepatu tanpa merek berdasarkan
pesanan dari para pembeli, pemilik
toko dan pedagang sepatu lainnya. Para
pemesan itu biasanya memiliki merek
sepatu sendiri namun tidak mau terjun
langsung ke industri sepatu. Sebagai
gantinya mereka memesan pembuatan
sepatu kepada para perajin sepatu
di Cibaduyut. Hal itu mereka lakukan
untuk menghindari resiko kegagalan
usaha yang sering menimpa kalangan
industri sepatu.
Namun berbeda dengan prinsip
yang dianut oleh para pengusaha
sepatu yang lebih banyak bergerak di
bidang perdagangannya saja, HM Andy
Sutadiwangsa justru lebih memilih

untuk menekuni usaha industri sepatu
sambil terus membangun jaringan
usaha dagangnya untuk memasarkan
berbagai produk sepatu buatannya.
Untuk mendukung upayanya dalam
memperkuat jaringan pasar bagi produk
sepatunya, Andy pun setahap demi
setahap terus menciptakan desaindesain teranyar dan memperkenalkan
merek-merek baru bagi produk
sepatunya.
Seiring dengan perkembangan
dan kemajuan usaha industri sepatu
yang dialaminya, Andy mulai mencoba
membangun merek sendiri untuk
produk sepatunya pada tahun 1989.
Pada tahun 1991 Andy berhasil
meluncurkan merek perdana untuk
produk sepatunya, yaitu Garsel. Nama
merek Garsel ini juga disesuaikan
dengan nama usaha industri sepatu
milik Andy, yaitu Garsel Group yang
dikelola melalui usaha perseorangan
Mubarok Cahaya Mega.
Pemberian nama merek Garsel ini
juga tidak jauh dari nama kota kelahiran
Andy yang terletak di wilayah Garut

Selatan, Jawa Barat. Pada tahun 2002,
Andy kembali memperkenalkan merek
sepatunya yang terbaru, yaitu Garucci.
Nam merek yang kedua ini juga tidak
jauh-jauh dari nama kota kelahirannya
di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Terakhir, pada awal Agustus 2006
lalu Andy kembali meluncurkan merek
sepatu terbarunya yang diberi nama
Gareu. Peluncuran merek sepatu terbaru
dari Garsel Group ini terkesan sangat
istimewa karena peluncurannya sendiri
dilakukan oleh Menteri Perindustrian
Fahmi Idris di sela-sela penyelenggaraan
Pameran Produksi Indonesia (PPI) 2006
yang berlangsung di Arena Pekan Raya
Jakarta, Kemayoran 7-15 Agustus 2006.
Peluncuran merek sepatu Gareu
ini memang dilatarbelakangi oleh
dorongan semangat dari Menperin
kepada Andy dan Garsel Groupnya untuk
terus berupaya meningkatkan daya
saing produknya. Dorongan semangat
itu disampaikan Menperin ketika pada
bulan Mei 2006 mengadakan kunjungan
kerja ke Cibaduyut, Bandung. Bahkan
Menperin sendiri yang menyarankan
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nama merek Gareu yang secara sekilas
terkesan sebagai merek dari negara
pusat mode dunia, Prancis. Padahal
nama Gareu sendiri diambil dari
ungkapan ‘Garut euy’ yang merupakan
bahasa gaul di antara anak muda garut
masa kini.
Andy sendiri bersama Garsel
Groupnya telah memutuskan untuk
menggunakan merek ‘Gareu’ pada
produk sepatu untuk segmen pasar
kalangan eksekutif atau masyarakat
ekonomi menengah ke atas. Hal ini
berbeda dengan target pasar yang
ditetapkanuntukduamereksebelumnya,
yaitu Garsel dan Garucci yang memang
ditujukan untuk pasar menengah ke
bawah. Pembidikan pasar mengenah
ke atas untuk merek Gaeu ini ditunjang
dengan penciptaan desain dan model
yang mutakhir, bahan baku terpilih dan
berkualitas serta pengawasan kualitas
produk yang sangat ketat.
Selain ditujuan untuk segmen pasar
masyarkat kelas menengah ke atas di
dalam negeri, sepatu merek Gareu juga
ditujukan untuk sasaran pasar ekspor di
mancanegara, khususnya Timur Tengah
dan Afrika. Karena itu, untuk merek
Gareu ini Andy telah mempersiapkan
kegiatan produksi sepatu dengan
ukuran nomor yang lebih besar, yaitu
sampai nomor 48.
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Sepatu merek Gareu dibuat
secara manual melalui tangan-tangan
perajin sepatu yang sudah terlatih dan
terampil. Kendati demikian, proses
pembuatannya tidak terlepas dari
penerapan sistem standard mutu yang
ketat serta desainnya dibuat melalui
tahapan R&D yang berkesinambungan.
Melalui kegiatan R&D tersebut Garsel
Group sampai kini sudah berhasil
membuat 565 model sepatu.
Dengan melibatkan 120 karyawan
dan 230 mitra usaha perajin sepatu,
Garsel Group kini mampu memproduksi
sepatu sebanyak 50.000 pasang

sepatu setiap tahunnya. Khusus untuk
memproduksi sepatu eksekutif merek
Gareu, Garsel Group menggandeng
12 mitra usaha terpilih yang memang
memiliki keahlian dan kehandalan
dalam memproduksi sepatu berkualitas
tinggi.
Pemasaran produk sepatu Garsel
Group selama ini sudah dilakukan ke
seluruh Indonesia dari Nanggroe Aceh
Darussalam sampai ke Papua, bahkan
ada juga yang diekspor ke Papua New
Guinea. Kegiatan ekspor juga dilakukan
ke Australia, Dubai dan Mesir walaupun
masih melalui pihak ketiga. ***
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