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A

SEAN
Economic
Community
(AEC)
dicanangkan sebagai suatu model integrasi
ekonomi di kawasan ASEAN. Jika ditinjau
dari tujuan diberlakukannya, AEC merupakan
realisasi dari keinginan yang tercantum dalam Visi 2020
untuk mengintegrasikan ekonomi negara-negara Asean
dengan membentuk pasar tunggal dan basis produksi
bersama. Visi 2020 menyatakan, dalam pelaksanaan AEC,
negara-negara anggota harus memegang teguh prinsip
pasar terbuka (open market), berorientasi ke luar (outward
looking), dan ekonomi yang digerakkan oleh pasar (market
drive economy) sesuai dengan ketentuan multilateral. Jika
AEC diberlakukan akhir 2015, Asean akan terbuka untuk
perdagangan barang, jasa, investasi, modal, dan pekerja (free
flow of goods, free flow of services, free flow of investment,
free flow of capital, dan free flow of skilled labor).
Untuk mewujudkan AEC pada tahun 2015, seluruh
negara ASEAN harus melakukan liberalisasi perdagangan
barang, jasa, investasi, tenaga terampil secara bebas dan
arus modal yang lebih bebas, sebagaimana yang digariskan
dalam AEC Blueprint. Indonesia harus dapat melihat dan
menyongsong AEC dengan segala peluang dan tantangan
serta segara mengambil tindakan nyata yang berdampak
positif bagi Indonesia.
Liberalisasi perdagangan mengandung konsekuensi
tingkat persaingan akan semakin ketat dalam memperebutkan
peluang dalam pasar AEC. Bila industri kita tidak mampu
bersaing di tataran ASEAN, maka AEC akan menjadi
musibah (loss of opportunities). Jika tidak mampu bersaing,
Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN dengan
jumlah penduduk ± 250 juta berpotensi dibanjiri produkproduk negara-negara lain di ASEAN atau bahkan dari luar
ASEAN. Sebaliknya, bila industri kita mampu bersaing
dalam pasar AEC yang terdiri dari 600 juta penduduk,
maka AEC akan membawa berkah dan manfaat (land of

opportunities) yang nyata bagi perekonomian nasional.
Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam
memanfaatkan pasar tunggal ASEAN adalah daya saing
Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan
negara-negara di ASEAN terutama Singapura, Malaysia,
Brunai Darussalam dan Thailand.
Rebut Peluang, Daya Saing Harus Ditingkatkan, menurut
World Economic Forum (WEF), lembaga yang secara
reguler mengukur The Global Competitiveness Index (GCI),
peringkat daya saing Indonesia pada tahun 2012-2013 masih
jauh di bawah Singapura, Malaysia, Brunai Darussalam dan
Thailand. Bahkan menurut laporan International Institute
for Management Development (IMD), pada tahun 2013
daya saing Indonesia juga kalah dari Filipina. Peringkat daya
saing Indonesia yang relatif masih rendah tidak terlepas dari
masih banyaknya permasalahan baik pada tataran makro
maupun mikro. Pada tataran makro misalnya, yang masih
merupakan permasalahan adalah penguatan koordinasi dan
sinergitas kebijakan antara pusat dan daerah, penyempurnaan
tata kelola birokrasi, pemberantasan korupsi, serta percepatan
peningkatan pembangunan infrastruktur. Selaras dengan itu,
pada tataran mikro, daya saing atau kapabilitas perusahaan
dalam mengelola sumberdaya juga perlu ditingkatkan.
Meskipun Indonesia masih menghadapi berbagai
persoalan daya saing, baik pada tataran makro maupun
mikro, tetapi kita sejatinya tidak perlu memiliki sikap
khawatir secara berlebihan. Pasalnya, berdasarkan penelitian
McKinsey Global Institute (2012), dalam laporannya yang
berjudul “The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s
Potential”, disebutkan bahwa saat ini Indonesia berada pada
urutan ke-16 ekonomi terbesar di dunia dan pada 2030
Indonesia dapat meraih peringkat 7 terbesar di dunia.
Mampukan industri kita bersaing di akhir 2015? kita
lihat bagaimana kesiapan industri nasional menghadapi
AEC 2015.
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Insentif untuk Industri
Hijau

Dalam rancangan undang-undang
(RUU) Perindustrian yang telah
diajukan pemerintah ke Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR),
pengembangan industri hijau menjadi
salah satu sektor industri yang
mendapatkan perhatian khusus dari
pemerintah.
					
Yang menjadi pertanyaan, apakah
pemerintah akan memberikan
Redaksi :
insentif kepada industri yang telah
Kebijakan hilirisasi sektor
menerapkan prinsip-prinsip industri
pertambangan terus diterapkan
hijau dalam kegiatan produksinya?
pemerintah antara lain dengan
Apa bentuk insentifnya itu?
mendorong perusahaan-perusahaan
Insentif untuk industri yang
untuk membangun smelter. Dalam
mengembangkan industri hijau sangat
UU Minerba yang akan berlaku tahun
wajar diberikan karena membantu
2014, tidak satupun perusahaan yang
program pemerintah dalam
mendapat keistimewaan. Jika sebuah
menghemat bahan bakar minyak dan
perusahaan tidak bisa membangun
pelestarian lingkungan.
smelter-nya karena secara keekonomian
					
dia rugi, maka perusahaan itu wajib
Heru Prayogo
mesuplai bahan baku kepada pihak
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta
yang membangun smelter.
Saat ini sudah banyak perusahaan
industri alas kaki, kulit dan barang
Redaksi:
pertambangan yang mengajukan
kulit, industri furniture, industri
Pemerintah telah menjanjikan
proposal untuk membangun smelter.
makanan dan minuman, industri
pemberian insentif untuk perusahaan
pupuk dan potrokimia, industri
yang mengembangkan industri hijau.
Persiapan Menghadapi
mesin dan peralatannya serta industri
Kementerian Perindustrian sudah
AEC 2015
logam dasar, besi dan baja. Industri
memasukkan usulan pemberian
tersebut diprioritaskan karena
insentif untuk industri hijau dalam
Penerapan Masyarakat ekonomi
memiliki daya saing yang relatif lebih
RUU Perindustrian itu.
ASEAN (AEC) sudah semakin dekat.
baik dibandingkan negara-negara
Mengenai bentuk dan besarnya
Agar Indonesia tidak menjadi pasar
ASEAN lainnya.
insentif yang akan diberikan kepada
bagi produk-produk negara-negara
Adapun langkah dan kebijakan lintas
perusahaan yang mengembangkan
ASEAN lainnya, tentunya diperlukan
sektoral yang dilakukan pemerintah
industri hijau, pemerintah akan
kesiapan dari para pelaku industri di
dalam menghadapi AEC 2015
menetapkannya melalui suatu
dalam negeri.
adalah mengintensifkan sosialisasi
peraturan tersendiri.
Selain itu, pemerintah juga perlu
AEC 2015 kepada stakeholder
menerapkan sejumlah strategi dan
industri, mengusulkan percepatan
Hilirisasi Sektor
kebijakan agar AEC yang akan
pemberlakuan safeguard dan anti
Pertambangan
diterapkan mulai 2015 nanti bisa
dumping, menambah fasililas
memberikan dampak positif bagi
Program hilirisasi sektor
laboratorium uji, meningkatkan
Indonesia.
Misalnya,
menetapkan
pertambangan sepertinya masih belum
kompetensi SDM industri,
sektor
industri
apa
saja
yang
akan
berjalan mulus. Sejumlah perusahaan
penyusunan Standar Kompetensi
menjadi unggulan Indonesia.
pertambangan besar bahkan masih
Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
					
segan untuk membangun unit
pada masing-masing sektor
Arif
Bustaman
pengolahan bahan tambang (smelter).
industri, penguatan Industri Kecil
Kendal,
Jawa
Tengah
Agar program hilirisasi sektor
dan Menengah (IKM), serta
pertambangan bisa berjalan mulus,
pengembangan wirausaha baru
Redaksi:
ada baiknya pemerintah bersikap tegas
industri.
Dalam
menghadapi
AEC
2015,
terhadap perusahaan-perusahaan yang
pemerintah
telah
memprioritaskan
enggan membangun smelter. Jika
sembilan sektor industri untuk
perlu, mereka harus diberi sanksi.		
dikembangkan dalam rangka mengisi
pasar ASEAN. Seperti industri berbasis
Ikhsan Rahman				
agro (CPO, kakao, karet), industri
Balikpapan, Kalimantan Timur
produk olahan ikan, industri TPT,
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Waktu terus bergulir. Tak terasa, sudah mendekati tahun 2015. Berarti, tinggal tersisa sekitar 1,5 tahun lagi
pemberlakuan masyarakat ekonomi Asean atau Asean Economic Community (AEC) 2015 mendatang.
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B

agaimana kesiapan industri
nasional
dalam
rangka
menghadapi pemberlakuan
itu? Apakah industri Tanah
Air sudah siap?
Memang banyak pro-kontra dari
berbagai kalangan merespons upaya
penyatuan kegiatan ekonomi di
kawasan Asia Tenggara itu. Sebagian
pihak ada yang mengaku siap, tetapi
ada pula yang jauh dari kata siap karena
berbagai faktor.
Ketua Umum Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Indonesia
Suryo Bambang Sulisto termasuk
salah satu yang meragukan kesiapan
Indonesia
dalam
menghadapi
Komunitas Ekonomi Asean (AEC) itu.
Menurutnya, pemerintah dan kalangan
dunia usaha belum terlihat berupaya
mengintegrasikan program untuk
persiapan ke arah AEC hingga saat ini.
Untuk menghadapi AEC, Kadin
berharap
adanya
keterlibatan
integratif dalam pembuatan kebijakan
pemerintah, seperti yang sudah
dilakukan negara-negara Asean lain,
di antaranya Singapura, Malaysia, dan
Thailand.
“Dalam hal ini, Indonesia masih
harus berbenah karena sektor swasta
masih jauh berada di luar lingkaran
pengambilan keputusan oleh negara,”
ujar Suryo di Jakarta beberapa
waktu lalu. Indonesia harus serius
mempersiapkan
diri
menghadapi
AEC akhir 2015. Apalagi, Indonesia
merupakan pasar terbesar—dengan
potensi penduduk lebih dari 240
juta
jiwa—dibandingkan
dengan
negara-negara Asia Tenggara lainnya.
Berdasarkan data World Economy
Forum (WEF), daya saing Indonesia
berada di urutan 55 dunia pada 2008
dan kemudian menjadi peringkat
50 dunia tahun 2012. Negara kita
masih jauh tertinggal dari Singapura
di peringkat tiga dunia, Malaysia
ke-25, dan Thailand urutan ke-38.
Jika
ditinjau
dari
tujuan
pemberlakukannya, AEC merupakan
realisasi
dari
keinginan
yang
tercantum dalam Visi 2020 untuk
mengintegrasikan ekonomi negara-

negara Asean dengan membentuk pasar
tunggal dan basis produksi bersama.
Dalam pelaksanaan AEC, Visi 2020
menyatakan negara-negara anggota
harus memegang teguh prinsip pasar
terbuka (open market), berorientasi ke
luar (outward looking), dan ekonomi
yang digerakkan oleh pasar (market
drive economy) sesuai dengan ketentuan
multilateral.
Pemerintah boleh saja berbesar
hati dan bangga dengan pertumbuhan
industri yang terbilang terus meningkat
dari tahun ke tahun. Namun, biaya
logistik yang terlampau mahal serta
buruknya infrastruktur membuat
industri nasional “gugup” menghadapi
AEC 2015. “Kami merasa gugup
untuk menghadapi implementasi
AEC 2015 yang waktunya kurang
dari 2 tahun. Dari total populasi
penduduk Asean sebanyak 600 juta,
penduduk di Indonesia mencapai
250 juta. Kalau tidak siap, Indonesia
hanya akan menjadi pasar saja,” terang
Menteri Perindustrian, M.S. Hidayat
ketika ditanya bagaimana kesiapan
industri nasional dalam menghadapi
implementasi AEC 2015 saat acara
Workshop Pendalaman Kebijakan

Industri di Bandung beberapa waktu
lalu.
Dalam
hitungan
pemerintah,
sektor industri nasional ikut memacu
pertumbuhan perekonomian Indonesia.
Dari data Badan Pusat Statistik (BPS)
mencatat, sektor industri pengolahan
migas pada 2012 lalu tumbuh 5,7%
dan industri pengolahan non-migas
meningkat 6,4% dan memberikan
kontribusi sebesar 20,8 % dari total
pertumbuhan produk domestikbruto
(PDB) nasional.
Namun, tantangan global sudah ada
di depan mata. AEC 2015 akan menjadi
tantangan sekaligus peluang Indonesia
dalam waktu dekat. Kekhawatiran
pemerintah dipicu dengan masih
mahalnya biaya logistik serta minimnya
pembangunan
infrastruktur
di
dalam negeri yang membuat daya
saing industri nasional masih kalah
dibandingkan negara kompetitor di
kawasan Asean.
Di Indonesia, biaya logistik saat ini
rata-rata masih 16% dari total biaya
produksi. Adapun normalnya maksimal
hanya 9%-10%, jika tidak diperbaiki
nanti Indonesia hanya menjadi
penonton.
Media Industri • No. 02 - 2013
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Sembilan Prioritas
Dari
sisi
industri
sendiri,
Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin) terus memperkuat
sektor-sektor industri unggulan yang
diharapkan bisa menjadi penyelamat
Indonesia saat pemberlakuan AEC
2015. “Ada sembilan komoditas
industri nasional yang menjadi prioritas
untuk memasuki AEC 2015 yang daya
saingnya masih relatif lebih tinggi dari
negara-negara Asean lainnya,” ujarnya.
Kesembilan komoditas tersebut di
antaranya, produk berbasis agro seperti
(CPO, kakao, karet), ikan dan produk
olahannya, tekstil dan produk tekstil,
alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur,
makanan dan minuman, pupuk dan
petrokimia, mesin dan peralatannya,
serta logam dasar, besi dan baja.
Pemerintah terus memperkuat
penguasaan pasar dalam negeri pada
tujuh cabang industri yang berpotensi
terganggu dalam implementasi AEC
2015 mendatang. Dengan demikian,
cabang-cabang industri itu perlu
ditingkatkan daya saingnya untuk
mengamankan pasar dalam negeri
terhadap produk sejenis dari negara
Asean lainnya. Ketujuh cabang tersebut
meliputi otomotif, elektronik, semen,
pakaian jadi, alas kaki, makanan dan
minuman serta furnitur.
Peningkatan Daya Saing
Di tempat yang sama, Direktur
Jenderal
Kerjasama
Industri
Internasional
Agus
Tjahajana
mengutarakan
sejumlah
langkah
peningkatan
daya
saing
harus
dilakukan dalam meningkatkan daya
dukung iklim industri menghadapi
AEC 2015. Langkah peningkatan daya
saing dimaksud antara lain melalui
penurunan biaya modal, biaya energi,
dan biaya logistik.
“Peningkatan daya saing ini harus
dilakukan baik dalam jangka pendek,
menengah, maupun panjang,” kata
Agus. Selain itu juga adanya jaminan
pasokan bahan baku, pengawasan impor
untuk meredam produk ilegal, dan
optimalisasi peningkatan penggunaan
produk dalam negeri.
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Dalam jangka panjang, perlu
juga dilakukan peningkatan faktor
pendukung industri, membangun
kemampuan sumber daya manusia,
dan
pembangunan
riset
serta
pengembangan industri.
Berdasarkan
data
Global
Competitiveness Report 2011-2012,

peringkat Indonesia masih di bawah
negara-negara Asean lainnya, yakni
Thailand, Malaysia, dan Singapura.
Mengutip data dari Sekretariat
Asean, sebagian besar perdagangan
negara-negara
anggota
Asean
selama ini dilakukan dengan negaranegara non-ASEAN.Kondisi tersebut

LaporanUtama

menggambarkan
belum
sepenuhnya termanfaatkan
potensi perdagangan di antara
sesama negara anggota Asean.
Sementara itu, Wakil
Sekretaris Umum Asosiasi
Pengusaha
Indonesia
(Apindo) Franky Sibarani
mengutarakan
pemerintah
harus
fokus
melakukan
pembenahan dan penciptaan
daya saing industri nasional
dalam rangka AEC 2015.
“Indonesia yang mewakili
50% pasar Asean akan
menjadi sasaran empuk bagi
produsen di Asean. Daya
saing di bidang perbankan,
infrastruktur,
birokrasi,
dan standar kompetensi
merupakan
persoalanpersoalan klasik yang harus
dibenahi pemerintah,” kata
Franky.
Menurut Franky, industri
nasional dinilai sudah siap
menghadapi AEC 2015 yang
tidak terbatas oleh tarif. Selain sektor
itu, industri tekstil terutama garmen,
perikanan, kayu, karet, elektronik,
berbasis agro khususnya kelapa sawit,
bahkan IT Indonesiam juga bisa siap

dan bersaing.
Yang rentan adalah sektor jasa
pariwisata, kesehatan dan logistik.
Untuk sektor makanan dan minuman,
Indonesia masih percaya diri karena
menguasai pasar yang besar, “Tapi tanpa

peningkatan daya saing, bisa
saja penetrasi pasar terancam
oleh industri makanan dan
minuman negara Asean
lainnya. Saingan
utama
Indonesia adalah Thailand,
Malaysia, dan Singapura,”
katanya.
Sementara itu, Ketua
Dewan Pembina Asosiasi
Logistik dan Forwarder
Indonesia (ALFI) Chris
Kanter mengatakan kesiapan
sektor
logistik
nasional
tergantung pada ketersediaan
infrastruktur yang memenuhi
sesuai kapasitas. “Selama ini,
daya muat jalur angkutan
barang ke Tanjung Priok
yang seharusnya bisa empat
hingga lima kali sehari, hanya
bisa satu kali. Hal tersebut
membuat
biaya
logistik
membengkak dan ini tentu
akan
menurunkan
daya
saing,” katanya.
Kita semua berharap seluruh
elemen industri sigap menghadapi
pemberlakuan AEC 2015. Bila
semua kalangan siap, maka itu akan
menciptakan multiplier effect bagi
seluruh bangsa Indonesia. Semoga! mi
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Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic
Community/AEC) 2015 merupakan sebuah komunitas
yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan
yang damai, stabil dan makmur, serta dipersatukan
oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan
masyarakat yang saling peduli.

Kadin dan Kemendag Genjot Daya Saing dan
Pembiayaan Ekspor UKM

Hadapi Pasar Bebas

D

i satu sisi, program itu bagus
untuk meningkatkan daya
saing industri. Sementara
itu, di sisi lain jika industri
tidak siap, maka dikhawatirkan akan
membuat industri domestik kalah
bersaing.
Oleh karena itu, Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Indonesia
bekerjasama dengan pemerintah tengah
10
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menggenjot upaya peningkatan daya
saing untuk industri, tidak terkecuali
bagi usaha kecil menengah (UKM)
guna meningkatkan komoditi ekspor
guna memperkuat perekonomian
nasional.
“Dengan
berlakunya
Asean
Economic Community nanti, standar
mutu produk akan menganut standar
Asean. Selama ini, produk-produk

UKM yang memiliki peluang pasar
luas di Asean, terkendala oleh standar
mutu,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin
Bidang Perbankan dan Finansial Rosan
P Roeslani.
Melihat besarnya peranan UKM
nasional
dalam
perekonomian,
kiranya semua pihak harus senantiasa
melakukan upaya-upaya penguatan
UKM agar bisa meningkatkan

LaporanUtama

persoalan-persoalan klasik hingga saat
ini, seperti persoalan UKM yang selalu
tersendat dalam masalah permodalan.
Akses yang terbatas terhadap bank,
serta penerapan sistem kehati-hatian
perbankan yang masih dirasakan
berlebihan sering kali menjadi kendala
untuk
mengembangkan
usaha.
Di sisi lain, Kadin merekomendasikan
kepada para pelaku usaha untuk
bisa mengakses permodalan melalui
lembaga non perbankan, sehingga tidak
terpaku pada lembaga perbankan saja.
“Jika kondisinya seperti itu, para
pengusaha daerah dan UKM bisa
mengakses
pembiayaan
melalui
alternatif lain dengan memanfaatkan

lembaga non perbankan,” kata Komite
Tetap Kadin Bidang Modal Ventura
dan Pendanaan Alternatif Safari Azis.
Selain dukungan aspek pembiayaan
baik dari lembaga perbankan maupun
non perbankan, dukungan dari
pemerintah memiliki peranan yang
penting dalam pemberdayaan pelaku
usaha dan potensi daerah untuk
meningkatkan ekspor.
Sinergitas regulasi antara pusat
dan daerah serta kemudahan dalam
perijinan ekspor sangat dibutuhkan
oleh pelaku usaha nasional. Pihaknya
sering masih sering menemukan
keluhan pengusaha daerah yang akan

produktivitas dan kualitasnya agar
berdaya saing, sehingga lebih siap
menghadapi pasar bebas.
Oleh
karenanya,
hambatanhambatan klasik yang sering ditemui
harus segera diatasi dan dicarikan jalan
keluarnya, terutama aspek pembiayaan
untuk mengembangkan usaha dan
melakukan ekspor.
Perekonomian
daerah
masih
terkendala
pada
Media Industri • No. 02 - 2013
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LaporanUtama

melakukan ekspor harus mengeluarkan
tambahan biaya untuk dokumendokumen yang sebenarnya tidak
diperlukan. Berdasarkan informasi yang
diterima Kadin, hal tersebut berkenaan
dengan kebijakan pemerintah yang
berusaha untuk menaikkan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) dari komoditas
ekspor.

upaya pengembangan dan penguatan
usahawan daerah dengan melaksanakan
kegiatan sosialisasi dan klinik bisnis
yang kali ini dilaksanakan di MakassarSulawesi Selatan.

“Kami menilai hal tersebut bisa
menurunkan daya saing komoditas
ekspor daerah. Di sisi lain, seyogyanya
justru PAD bisa lebih ditekankan
kepada komoditi impor, agar produk
lokal bisa diserap pasar domestik,”
ungkap Safari.

Klinik bisnis tersebut sudah
dilakukan sebelumnya di DKI Jakarta,
Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah,
Kalimantan Timur, dan Jawa Barat.
“Hal ini sejalan dengan amanat dari
misi Kadin Pusat Kepengurusan
Periode 2010-2015 yang berkomitmen
untuk menjadi motor pendorong agar
daerah dapat berperan lebih besar
dalam penguatan dan pemerataan
ekonomi nasional,” kata Safari.

Sementara itu, untuk dapat
melakukan
ekspor,
pelaku
dipersyaratkan memiliki keahlian
logistik, manajemen ekspor, pemasaran,
keuangan dan hukum perdagangan
internasional. Pentingnya edukasi
dan pengelolaan akan hal itu, Kadin
Indonesia Bidang Perbankan dan
Finansial bekerjasama dengan Dirjen
Kementerian Perdagangan melakukan

Sebagai wujud nyata dari komitmen
tersebut, Kadin Indonesia membentuk
lembaga kemitraan pembiayaan “Palapa
Nusantara Berdikari” yang telah dan
akan melakukan akselarasi penyaluran
dana kepada UKM di daerah-daerah.
“Palapa Nusantara Berdikari akan
membina badan usaha atau pelaku
UKM yang memiliki potensi untuk
melakukan ekspor. Pembinaan ini

12
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dilakukan dari yang tadinya tidak
bankable menjadi bankable,” ujar Safari.
Kasubdit Asia Pasifik Afrika
dan Timur Tengah Adhar Hazairin
mengakui jika saat ini beberapa negara
menerapkan berbagai regulasi sebagai

LaporanUtama

upaya proteksi pasar domestiknya
dengan menghambat masuknya produk
dari negeri lain masuk ke negaranya
melalui isu terkait standarisasi,
lingkungan, ketenagakerjaan hingga
isu-isu sosial. “Meski demikian pelaku
UKM daerah harus meningkatkan daya
saingnya agar produknya lebih baik,
dapat memasuki pasar, tetap diterima
dan merebut konsumen dalam negeri,
terlebih buyer dari luar negeri” ujar
Adhar.
Pihaknya akan terus melakukan

koordinasi dan kerjasama dengan
Kadin Indonesia untuk meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan para
pelaku usaha agar bisa mengelola
potensi ekspor daerah sehingga dapat
lebih berperan secara maksimal untuk
peningkatan ekspor. Sementara dari sisi
pembiayaannya, Ditjen Pengembangan
Ekspor Kementerian Perdagangan
telah menjalin kerjasama dengan Kadin
melalui penerapan term of delivery
cost, insurance and freight (CIF) dalam
aktivitas ekspor.

“Perusahaan
perkapalan
dan
pengangkutan serta asuransi ekspor
Indonesia kita harapkan bisa lebih
berperan dan mendukung aktivitas
ekspor
daerah,”
Ujar
Adhar.
Berdasarkan
data
Kementerian
Perdagangan, neraca perdagangan
Indonesia mengalami defisit kurang
lebih sebesar US$1,6 miliar di tahun
lalu.
“Hal ini selain disebabkan oleh
impor minyak dan gas yang terus
meningkat juga dikarenakan nilai
ekspor non migas Indonesia yang
belum dapat mencapai nilai maksimal
dari potensi yang seharusnya,” ungkap
Adhar.
Pada periode yang sama, nilai
ekspor Indonesia ke dunia mencapai
US$190,03 miliar. Produk utama
ekspor Indonesia antara lain minyak
dan barang tambang, karet dan
produksi karet, peralatan listrik, mesin,
kertas, pakaian, bahan kimia organik,
kayu, kendaraan bermotor dan alas kaki.
Adapun negara tujuan ekspor utama
antara lain China, Jepang, Amerika
Serikat, India dan Singapura. mi
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Target
Pertumbuhan
Industri Manufaktur
Dikoreksi
14
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Menteri Perindustrian (Menperin)
MS Hidayat mengatakan,
pemerintah terpaksa mengoreksi
target pertumbuhan industri
manufaktur tahun 2013. Menyusul
beberapa pertimbangan para
menteri ekonomi. Hal itu
dipengaruhi oleh sejumlah
kendala yang melanda sektor
manufaktur nasional. Diantaranya,
kebijakan dan regulasi pemerintah
yang menekan pertumbuhan
manufaktur.

Kebijakan

“P

ertumbuhan
industri
manufaktur
tahun
ini
dikoreksi.
Saya
sebenarnya
masih optimistis. Tapi, menterimenteri ekonomi lainnya memiliki
pertimbangan dan perhitungan sendiri.
Saya yakin, tahun ini seharusnya
masih bisa tumbuh setidaknya
6,5%,” kata Menperin usai membuka
Raker Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) dengan Pemerintah
Daerah (Pemda) tahun 2013 di Jakarta,
Rabu (22/5).
Sebelumnya, pada awal tahun,
Menperin menargetkan, pertumbuhan
industri manufaktur tahun 2013
dibidik mencapai 7,14%. Tahun 2012,
industri manufaktur nasional tumbuh
6,75%. Pada triwulan I tahun 2013,
sektor manufaktur nasional tumbuh
6,69%, sedangkan periode sama 2012
tumbuh 6,13%.
Awalnya, dia optimistis, industri
manufaktur nasional akan tumbuh 9%
pada triwulan II tahun 2013. Ditopang
realisasi peningkatan produksi industri
manufaktur pada triwulan I 2013. Serta,
rencana peningkatan produksi industri
manufaktur pada triwulan II 2013
mengantisipasi lonjakan permintaan
pada masa Puasa dan Lebaran pada
triwulan III 2013.

“Kami masih berkoordinasi. Ada
beberapa kendala, menyangkut regulasi,
tingkat efisiensi industri, tingkat suku
bunga, termasuk kebijakan soal UMP.
Ini merupakan sebagian faktor yang
menjadi faktor pertimbangan,” kata
Menperin.
Selain itu, dia menambahkan,
ketidakpastian mengenai kebijakan
harga BBM juga menjadi salah satu
penyebab kekhawatiran pertumbuhan
manufaktur nasional. Di sisi lain,
Menperin mengaku, tetap optimistis.
Menyusul, kondisi global yang
memberi pengaruh
“Saya masih optimistis, karena
banyak investasi yang tetap direalisasi.
Seperti, investasi dari Jepang,” kata
Menperin.
Hal senada disampaikan Kepala
Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan
Mutu Industri (BPKIMI) Kemenperin
Arryanto Sagala. Dia mengakui,
masih ada kekhawatiran pemerintah
terkait perlambatan ekonomi global
yang
masih
berlangsung
serta
pesimisme
atas tahun 2013-2014
sebagai tahun politik. Namun, lanjut
dia, Indonesia masih memiliki potensi
pertumbuhan yang tinggi. Investor,
imbuh Arryanto, masih membidik
Indonesia.

“Yang paling utama adalah
percepatan pembangunan infrastruktur.
Kalau itu bisa diselesaikan, akan sangat
besar efeknya. Masalah yang paling
besar karena kendala infrastruktur,”
kata Arryanto.
Sementara
itu,
Menperin
mengatakan,
pihaknya
akan
menggiatkan
koordinasi
dengan
Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru
terpilih, Chatib Basri. Terkait sejumlah
isu yang dihadapi industri nasional.
“Ada sejumlah isu yang akan saya
komunikasikan dengan Menkeu dan
menteri terkait. Saya harus pro aktif,”
kata Menperin.
Sekjen
Kemenperin
Anshari
Bukhari memaparkan, isu-isu tersebut
sebelumnya sudah dilontarkan kepada
Agus Martowardojo saat masih
menjabat sebagai Menkeu. Diantaranya
mengenai, kemungkinan perlakuan
berbeda secara secara sektoral untuk
penyaluran insentif investasi tax
holiday. Kemenperin mengusulkan,
agar investasi untuk permesinan
dikurangi batas minimal investasinya,
tidak harus Rp 1 triliun. Untuk empat
sektor lainnya penerima tax holiday
tetap tanpa perubahan plafon.
“Untuk
investasi
permesinan,
batasan minimal itu dianggap terlalu
besar. Ini sudah sesuai kajian kita
berdasarkan masukan para pelaku
di industri permesinan. Tapi, tidak
termasuk dengan mengubah prosedur
dan persyaratan lainnya. Kami akan
bahas lagi dengan Menkeu Chatib
Basri terkait isu-isu tersebut karena
perlu untuk diselesaikan,” kata Sekjen
Anshari.
Isu lainnya, lanjut dia, terkait
perlakuan sama atas galangan kapal di
kawasan Batam dan di luar kawasan
Batam. Menyangkut sejumlah insentif
dan fasilitas yang dinikmati galangan
kapal di kawasan Batam, tapi tidak
oleh industri sejenis di luar Batam.
Perlakuan sama, kata dia, dibutuhkan
agar galangan kapal di luar kawasan
Batam juga kompetitif. Juga mengenai
pengenaan PPN atas emas dan perak
yang harus ditanggung pengrajin skala
kecil dan menengah. mi
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71 SNI Wajib
Dijadwalkan Terbit Selama 2013−2014

S

alah satu diantaranya, telah
diterbitkan dengan Peraturan
Menteri Perindustrian No
Permenperind No 15/M-IND/
PER/3/2013 Pemberlakuan Standar
Nasional Indonesia (SNI) Regulator
Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja
LPG Secara Wajib Pada Regulator
Tekanan Rendah Untuk Tabung Baja
LPG.
Menurut
Kepala
Badan
Pengkajian Iklim dan Mutu Industri
(BPKIMI) Kementerian Perindustrian
(Kemenperin)
Arryanto
Sagala
mengatakan, saat ini, ada 79 SNI
bidang industri yang berlaku wajib.
Penetapan SNI, kata dia, ditujukan
untuk peningkatan daya saing industri,
serta penguasaan pasar dalam dan luar
negeri.
Arryanto
menjelaskan, proses
penerapan kebijakan SNI diawali
dengan penerbitan regulasi teknis,
16
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pengawasan SNI di pabrik, pasar,
dan LPK, hingga pengembangan
infrastruktur mutu.
“Dalam
rangka
perlindungan
konsumen,
terkait
keselamatan,
keamanan, kesehatan, lingkungan
hidup (K3L) dan industri di dalam
negeri akibat peredaran produk nonstandar, melalui Peraturan Menteri
Perindustrian (Permenperin), beberapa
SNI ditetapkan berlaku secara wajib,”
kata Arryanto.
Data Kemenperin menunjukkan,
hingga Maret 2013, secara total ada
9.320 SNI yang diterbitkan oleh BSN.
Sebanyak 4.108 diantaranya merupakan
SNI industri. Dari angka itu, sektor
permesinan dan produk permesinan
mendominasi dengan 834 SNI, disusul
sektor logam, baja dan produk baja
dengan 420 SNI, tekstil dan produk
tekstil (TPT) dengan 402 SNI, serta
sektor makanan dan minuman dengan

JAKARTA—Kementerian
Perindustrian (Kemenperin)
menargetkan, sebanyak 71 Standar
Nasional Indonesia (SNI) Wajib yang
meliputi 636 HS siap terbit dan
berlaku pada 2013-2014.

395 SNI. Hingga tahun 2012, SNI
yang telah berlaku wajib tercatat 79
SNI atas 224 HS.
Sementara itu, berdasarkan data
BSN, sampai 18 Maret 2013, sebanyak
1.166 SNI direvisi, 16 SNI
diamandemen, dan 6.429 SNI baru
ditetapkan. Selain itu, ada 1.760 SNI
ditarik atau diabolosi. Berdasarkan
proses perumusan, 6.602 SNI adalah
asli, sedangkan 1.090 SNI lainnya
merupakan adopsi dari standar lainnya.
Standar yang diadospi menjadi
SNI diantaranya berasal dari ISO
atau IEC, ASTM, JJS, dan DIN.
Berdasarkan sektor, hingga Maret
2013, SNI atas elsktronik, teknologi
infromasi, dan komunikasi mencapai
2% dari total SNI yang ditetapkan.
“Jika diabolisi biasanya karena SNI itu
sudah kadaluwarsa,” kata Arryanto. mi

Kebijakan

Delapan Fraksi Komisi VI

Sepakat Bahas
RUU Perindustrian
JAKARTA—Sebanyak delapan fraksi
komisi VI DPR sepakat untuk membahas
dan mempercepat penyelesaian
rancangan Undang-Undang (RUU) tentang
perindustrian. Persetujuan itu disampaikan
oleh perwakilan fraksi Partai Demokrat,
Golkar, PDIP, PAN, PKB, PAN, Hanura, dan
Gerindra di sela-sela rapat kerja (raker)
Komisi VI DPR dengan Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) di Jakarta,
Selasa (21/5).

D

alam
raker
tersebut,
Menteri
Perindustrian
(Menperin) MS Hidayat
memaparkan
RUU
tentang perindustrian adalah inisiatif
pemerintah, disusun sebagai pengganti
UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian.
“Pengusulan RUU itu dalam
rangka untuk menyesuaikan dengan
perubahan paradigma pembangunan
industri dalam rangka mewujudkan
industri nasional yang berdaya saing.
Sasarannnya, tercapainya struktur
ekonomi yang kokoh. Yakni, melalui
kemampuan dan kekuatan industri
yang maju sebagai motor penggerak
ekonomi. Didukung oleh kekuatan dan
kemampuan sumber daya yang tangguh.
Debirokratisasi dan penyederhanaan
perizinan adalah benang merahnya,”
kata Hidayat usai raker.
Dia memaparkan, ada empat hal
yang mendasari pengajuan RUU
tentang perindustrian. Yakni, terkait
otonomi daerah dimana sebagian
urusan
pemerintahan
diserahkan
kepada Pemerintah Daerah, termasuk
di bidang industri. Kedua, globalisasi

dan liberalisasi ekonomi yang memacu
perubahan dan berdampak luas bagi
perekonomian, baik di tingkat nasional
maupun internasional. Ketiga, perlunya
pemanfaatan sumber daya alam secara
optimal oleh industri nasional guna
penciptaan nilai tambah yang sebesarbesarnya di dalam negeri. Keempat,
perlunya peningkatan peran dan
keterlibatan langsung pemerintah
mendukung pengembangan industri
nasional.
“Prioritas sektor industri yang akan
dikembangkan ke depan adalah industri
yang
memanfaatkan
keunggulan
komparatif dan kompetitif. Antara lain
industri yang berbasis sumber daya
alam, baik yang terbarukan maupun
yang tidak terbarukan. Termasuk,
sumber daya manusia, teknologi,
pemenuhan kebutuhan pasar domestik
dan global, serta budaya,” jelas dia.
Selain itu, dia menambahkan, guna
menegaskan jaminan peran pemerintah
memfasilitas akses sumber pembiayaan
bagi industri, di dalam RUU tersebut
juga diatur pembentukan lembaga
pembiayaan pembangunan industri.
RUU tersebut juga akan mengatur

mengenai pemberdayaan industri,
yang dilakukan melalui pembangunan
industri
kecil
dan
menengah,
pembangunan dan pengembangan
industri hijau, pembangunan industri
srategis, peningkatan penggunaan
produk dalam negeri, kerja sama
internasional di bidang industri, serta
tindakan penyelamatan dan tindakan
pengamanan industri nasional.
RUU tentang perindustrian juga
akan mengatur ketentuan perizinan,
penanaman modal bidang industri,
fasilitas industri, pengawasan dan
pengendalian, penyidikan, serta sanksi
administratif dan ketentuan pidana.
“Juga mencakup kebijakan jangka
panjang industri akan diatur dalam
Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional. Yang diselaraskan dengan
RPJP Nasional. Muatannya meliputi
visi, misi, sasaran, dan tahapan capaian
pembangunan industri dalam kurun
waktu 20 tahun. Rencana Induk
tersebut akan dipetakan dalam Peta
Panduan 5 tahunan, dan Rencana Kerja
tahunan,” papar Hidayat. mi
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Lima Perusahaan

Konsultasi Proposal Tax Holiday

JAKARTA—Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri Badan Pengkajian Kebijakan Iklim Mutu
Industri (BPKIMI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Harris Munandar mengatakan, rencananya ada lima
perusahaan yang saat ini melakukan konsultasi terkait pengajuan permohonan fasilitas investasi tax holiday.

K

onsultasi, ujar dia, dilakukan
sebelum perusahaan terkait
resmi mengajukan proposal
permohonan tax holidaynya.
Selama
konsultasi,
Kemenperin
memandu tahapan dan persyaratan
yang harus dipenuhi pemohon dalam
proposalnya.
“Mereka rata-rata berinvestasi di
atas Rp 1 triliun. Sasaran industrinya di
bidang material logam dasar di kawasan
Timur Indonesia, gasifikasi batu
bara untuk menghasilkan metanol di
Kalimantan timur, petrokimia, sumber
daya alam terbarukan di luar pulau
Jawa, serta permesinan oleh Caterpillar
di Batam,” kata Harris.

Selain itu, kata dia, salah satu
produsen pulp nasional juga sedang
sibuk membahas peluang perolehan
fasilitas tax holiday. Perusahaan
tersebut, kata dia, berencana membagi
investasinya ke dalam dua tahapan.
“Mereka belum sampaikan proposal,”
ujar dia.
Di sisi lain, Harris menjelaskan,
pemberian insentif tax holiday hanya
diberikan satu kali dan untuk investasi.
Bukan untuk ekspansi. Jadi, terang
dia, jika realisasi investasinya dibagi
dua tahap, lalu realisasi tahap kedua
dilakukan pada saat investasi tahap
pertama masih dalam waktu menikmati
tax holiday, pemerintah tidak akan
memberikan tax holiday untuk tahap
kedua.
“Seperti proyek KS Posco. Sampai
sekarang mereka belum memastikan
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mau mengajukan proposal tax holiday
atau tidak. Kebijakannnya sama. Kalau
investasi tahap pertama mereka saat
ini nanti mendapat tax holiday, untuk
tahapan kedua tidak lagi. Karena itu
namanya ekspansi,” tutur Harris.

Saat ini, Harris menambahkan,
sudah ada dua proposal pengajuan
tax holiday yang disampaikan ke
Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Kami sudah menyerahkan proposal
milik unit bisnis Sinar Mas Group, PT
Energi Sejahtera Mas dan proposal
milik PT Indorama Tbk,” kata Harris.
Perubahahan Plafon

Sementara
itu,
Kemenperin
berencana melanjutkan pembahasan
mengenai perubahan plafon investasi
untuk penerima fasilitas insentif tax
holiday. Seperti diketahui, penerima tax
holiday adalah untuk setiap kegiatan
investasi yang menelan dana di luar
modal kerja sebesar Rp 1 triliun

Berdasarkan aturan, penerima
tax holiday dibatasi pada lima
sektor tertentu yang mengusung
prinsip investasi pioneer. Yakni,
pemanfaatan geothermal, permesinan,
telekomunikasi,logam dasar,petrokimia,
dan sumber daya terbarukan . Menurut
Sekjen Kemenperin Anshari Bukhari,
sebelumnya pembahasan mengenai
plafon tax holiday itu telah dilakukan
bersama Menkeu Agus Martowardojo.
“Kami akan bahas lagi dengan
Menkeu Chatib Basri terkait isu-isu
tersebut karena perlu untuk diselesaikan.

Diantaranya mengenai kemungkinan
perlakuan berbeda secara secara
sektoral untuk penyaluran insentif
investasi tax holiday. Kemenperin
mengusulkan, agar investasi untuk
permesinan dikurangi batas minimal
investasinya, tidak harus Rp 1 triliun.
Kalau empat sektor lain penerima tax
holiday lainnya tidak masalah. Untuk
investasi permesinan, batasan minimal
itu dianggap terlalu besar. Ini sudah
sesuai kajian kita berdasarkan masukan
para pelaku di industri permesinan.
Tapi, tidak termasuk dengan mengubah
prosedur dan persyaratan lainnya,” kata
Anshari.

Dirjen
Industri
Unggulan
Berbasi Teknologi Tinggi (IUBTT)
Kemenperin Budi Darmadi mengakui,
berdasarkan statistik investasi dii
sektor permesinan, plafon Rp 1
triliun memang terlalu tinggi. Meski,
lanjut dia, ada juga perusahaan yang
berinvestasi dengan nilai tersebut.

“Karakter industri permesinan
itu berbeda. Bisa terbagi-bagi. Untuk
investasi mesin tertentu, terbagi
ke investasi komponen-komponen
tertentu lainnya. Jadinya, arus modalnya
terbagi sehingga terlihat kecil. Padahal,
kalau ditotal tetap besar. Dan, meski
nilai investasinya kecil, tapi nilai barang
yang dihasilkan bisa lebih mahal. Jadi,
kalau plafonnya bisa diturunkan, tidak
terlalu tinggi, artinya di bawah Rp
1triliun, akan membuka lebih banyak
kesempatan untuk berinvestasi di
sektor itu,” kata Budi. mi

Kebijakan

Penaikan Harga BBM
Tidak Menekan Industri

JAKARTA—Penaikan harga BBM tidak akan menekan industri manufaktur di
dalam negeri. Bahkan, diyakini tidak akan berdampak signifikan terhadap
struktur biaya produksi.

S

ebab, selama ini, industri
nasional telah menggunakan
BBM non subsidi. Seperti
diketahui, penaikan harga
BBM menyusul kebijakan pemerintah
mengurangi subsidi.
“Penaikan harga BBM bersubsidi
akan sedikit berpengaruh pada kenaikan
biaya transportasi hingga berdampak
pada sektor-sektor yang menggunakan
jasa-jasa transportasi. Termasuk, oleh
sektor industri. Namun, tidak terlalu
signidikan terhadap peningkatan biaya
produksi,” kata Sekjen Kemenperin
Anshari Bukhari saat jumpa pers
Sosialisasi Kebijakan Penyesuaian
Subsidi BBM bersama jajaran pejabat
Kemenperin di Jakarta, Rabu (4/6).
Dia menuturkan, kenaikan harga
BBM untuk jenis premium sebesar

44% dan solar 22% akan berakibat
langsung pada peningkatan biaya
transportasi masing-masing 23,8% dan
11,9%. Namun, lanjut dia, kenaikan
harga BBM premium sebesar 44%
hanya akan menaikkan biaya produksi
rata-rata sekitar 1,2%.
Sedangkan,
untuk
beberapa
komoditas strategis seperti makanan
dan minuman naik 0,63%, semen
sekitar 0,66%, serta tekstil dan alas kaki
masing-masing sebesar 1,54%.
Untuk kenaikan harga solar 22%,
jelas Sekjen, akan memicu kenaikan
biaya produksi rata-rata 0,6%. Untuk
beberapa komoditas, kenaikan sekitar
0,31% untuk makanan dan minuman,
semen sebesar 0,33%, serta tekstil dan
alas kaki masing-masing sebesar 0,77%.
“Dengan demikian, kenaikan harga

BBM baik premium maupun solar
tidak akan berdampak secara signifikan
terhadap kenaikan biaya produksi
sektor industri. Di sisi lain, kebijakan
pengurangan subsidi BBM dalam
jangka pendek akan diikuti dengan
peningkatan harga yang akan menekan
daya beli masyarakat. Terutama rumah
tangga miskin dan rentan. Karena itu,
diperlukan inisiatif kebijakan jangka
pendek yang dapat mempertahankan
daya beli masyarakat kelompok rumah
tangga miskin dan rentan tersebut,”
kata Sekjen.
Saat ini, papar dia, dana sebesar Rp
193,8 triliun atau 11,5% dari APBN
2013 dialokasikan untuk subsidi
BBM. Sekitar 50% dari subsidi BBM
tersebut dinikmati oleh 20% orang
terkaya di Indonesia. Hanya sekitar 2%
dari APBN yang dianggarkan untuk
Program Batuan Sosial berbasis Rumah
Tangga, seperti Beras Miskin (Raskin),
Bantuan Siswa Miskin (BSM),
Program Keluarga Harapan (PKH),
dan Jaminan Kesehatan Masyarakat
( Jamkesmas).
“Oleh karena itu, kebijakan
subsidi perlu diubah dari subsidi
harga komoditas menjadi program
yang tepat sasaran kepada kelompok
masyarakat yang lebih membutuhkan.
Yakni, program jangka pendek yang
akan dilaksanakan oleh pemerintah,
disebut sebagai Bantuan Langsung
Sementara Masyarakat (BLSM). Yakni,
pemberian dana tunai secara langsung
kepada rumah tangga miskin dan
rentan. BLSM akan diberikan selama
lima bulan dengan besaran bantuan
Rp 150 ribu per bulan. Program ini
diharapkan mampu meminimalisir
dampak psikologis yang dirasakan
masyarakat atas pengurangan subsidi
BBM tersebut,” Sekjen. mi
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Mobil Ramah Lingkungan
DAPAT POTONGAN PPnBM 25-100%

JAKARTA--Setelah dinanti cukup lama, pemerintah akhirnya menerbitkan aturan mengenai program mobil
ramah lingkungan. Terkait, penetapan penghitungan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) atas mobil yang
mengplikasikan teknologi ramah lingkungan. Yakni, menghemat konsumsi BBM dan memanfaatkan energi
alternatif lainnya.

A

turan
itu
dituangkan
di
dalam
Peraturan
Pemerintah
(PP)
No
41/2013 tentang Barang
Kena Pajak Yang Tergolong Mewah
Berupa Kendaraan Bermotor Yang
Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah. PP tersebut diteken dan
ditetapkan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono di Jakarta, 23
Mei 2013.
“PP-nya sudah terbit. Aturan
ini menaungi beberapa program
terkait mobil yang ramah lingkungan,
mendukung penghematan konsumsi
energi, dan menggunakan energi
alternatif. Seperti, low cost and green
car (LCGC), mobil hybrid, dan mobil
menggunakan biofuel,” kata Menteri
Perindustrian (Menperin) MS Hidayat
di kantornya di Jakarta, Rabu (5/6).
Dengan diterbitkannya PP tersebut,
lanjut Menperin, produsen mobil
yang ikut dalam program bisa segera
memproduksi barangnya. Saat ini, kata
dia, pihaknya sedang mempersiapkan
Keputusan Menteri Perindustrian
(Kepmenperin) yang akan mengatur
teknis atas pelaksanaan PP tersebut.
“Terkait harga, saya beraharap
ada fleksibilitas. Pada prinsipnya, saya
ingin pelaksanaan program ini jangka
panjang. Penetapan harga harus sefair
mungkin mengikuti perkembangan
teknologi yang diadopsi. Juga, jangan
sampai hanya dijadikan tujuan
komersial semata,” kata Menperin.
Sementara itu, dia menambahkan,
selain pabrikan mobil yang sebelumnya
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sudah berinvestasi di program mobil
ramah lingkungan, beberapa pemain
juga telah melaporkan minatnya ke
BKPM.
“Ada VW, Peugeot, dan mobil
China. Ada juga mobil India.
Khusus untuk mobil India, saya
ingin prioritaskan produsen lokal.
Mohon dimengerti. Memang, agak
menyerempet sedikit. Tapi, saya ingin
memproteksi produsen nasional,” kata
Menperin.
Mengutip PP 41/2013, pemerintah
mengatur
pemberian
potongan
PPNBM bagi mobil yang memenuhi
persyaratan. Secara umum, harus
memenuhi kualifikasi
sebagai
mobil
ramah lingkungan,
mendukung
upaya
penghematan
k o n s u m s i
BBM,
serta
memanfaatkan
energi
alternatif
lainnya.
Pada pasal 2 ayat (2) hingga ayat (8)
PP 41/2013 mengatur jenis kendaraan
yang ditetapkan sebagai barang kena
pajak berupa PPnBM. Pajak yang
dikenakan beragam, mulai dari 10%
sampai 75%.
“PP ini mengatur detil soal potongan
PPnBM jika menerapkan program
mobil ramah lingkungan, mendukung
upaya penghematan konsumsi BBM,
serta memanfaatkan energi alternatif
lainnya. Untuk detil teknisnya akan
diatur di dalam Kepmenperin yang

sedang disusun,” Menperin.
Sementara itu, Dirjen Industri
Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
(IUBTT) Kemenperin Budi Darmadi
mengatakan,
potongan
PPnBM
diberikan sesuai aplikasi teknologi
ramah lingkungan yang digunakan.
“Di PP itu ada program low
emission carbon (LEC) dengan
berbagai teknologi. Selain itu, ada
LCGC. Syaratnya LCGC lebih
berat,” kata Budi.
PP 41/2013 pasal 3 ayat
(1) huruf a, b, dan c mengatur
dasar pengenaan pajak atas

mobil yang dikategorikan sebagai
barang kena pajak. Dasar penghitungan
itu kemudian menunjukkan besaran
potongan PPnBM yang diperoleh.
Potongan yang dikenakan adalah
terhadap PPnBM yang dikenakan
sesuai yang diatur dalam pasal 2 ayat
(2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat
(8).
Yakni, pasal 3 ayat (1) huruf
a menetapkan, dasar pengenaan
pajak sebesar 75% dari harga jual
untuk kendaraan bermotor yang
menggunakan teknologi advance
diesel atau petrol engine, dual petrol
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gas engine (converter kit CNG/
LGV), biofuel engine, hybrid engine,
CNG/ LGV dedicated engine, dengan
konsumsi bahan bakar minyak (BBM)
mulai dari 20 kilometer (km) per liter
hingga 28 km per liter atau bahan
bakar lain setara dengan itu.
“Ini program LEC dengan berbagai
aplikasi teknologi. Dengan demikian,
potongan PPnBM yang dinikmati
adalah sebesar 25%. Penghitungannya
kemudian adalah pajak yang dikenakan
sesuai pasal 2 dikali 75% dikali harga
jual,” jelas Budi.
Lebih lanjut, pada pasal
3 ayat (1) huruf b mengatur

dasar pengenaan pajak sebesar 50%
dari harga jual untuk kendaraan
bermotor yang menggunakan teknologi
advance diesel/ petrol engine, biofuel
engine, hybrid engine, CNG/ LGV
dedicated engine, dengan konsumsi
BBM lebih dari 28 km per liter atau
bahan bakar lain yang setara dengan
itu.
Dengan demikian, jelas Budi,
potongan PPnBM-nya adalah 50%.
Untuk penghitungan lanjut, pajak yang
dikenakan sesuai pasal 2 dikali 50%
dikali harga jual.

Pada pasal 3 ayat (1) huruf c
menetapkan, 0 % dari harga jual
untuk kendaraan bermotor yang
termasuk program mobil hemat
energi
dan
harga
terjangkau,
selain sedan atau station wagon.
Dengan persyaratan, motor bakar cetur
api dengan kapasitas isi silinder sampai
dengan 1.200 cc dan konsumsi BBM
paling sedikit 20 km per liter ayau
bahan bakar lain setara dengan itu.
Syarat kedua, motor nyala kompresi
(diesel atau semi diesel) dengan
kapasitas isi silinder sampai dengan
1.500 cc dan konsumsi bahan bakar
minyak paling sedkit 20 km per liter
atau bajan bakar lain yang setara
dengan itu.
Dengan
demikian,
potongan
pajaknya adalah 100%. Penghitungan
selanjutnya,
pajak

y a n g
dikenakan
sesuai pasal 2 dikali 0% dikali
harga jual.
“Pasal 3 ayat (1) huruf c ini adalah
LCGC,” kata Budi. Selanjutnya dalam
pasal 3 ayat (2) ditetapkan, ketentuan
atas pasal 3 ayat (1) bagi kendaraan
yang memenuhi persyaratan diatur
oleh menteri teknis bidang industri
(Menteri
Perindustrian)
setelah
berkordinasi dengan menteri bidang
keuangan.

Di sisi lain, Budi menambahkan,
filosofi dari program mobil ramah
lingkungan adalah untuk menarik
investasi industri komponen otomotif
dengan memberikan insentif bagi
produsen atau industri di dalam negeri.
“Nanti, dari sekitar 10 ribu
komponen yang terdapat dalam sebuah
mobil, sesuai persyaratan yang akan
diletakkan dalam SK Menteri, minimal
sekitar 8.000 komponen tersebut harus
dibuat di dalam negeri secara bertahap
dalam waktu 5 tahun,” kata Budi.
Dia menegaskan, program LCGC
dan LEC melalui PP 41/2013 berlaku
untuk semua produsen mobil yg
memenuhi persyaratan. “Tidak hanya
utk group otomotif tertentu. Program
ini mengutamakan masuknya investasi
dan kemandirian nasional di teknologi
otomotif utk engine 1.000-1.200 cc,”
jelas dia.
Saat ini, menurut Budi, tercatat ada
komitmen investasi 5 car maker dengan
total investasi US$ 3 miliar dan
100 industri komponen
dengan
investasi
total US$ 3,5
miliar.

“Kompetensi yang dibangun ini
akan memperkuat struktur industri
otomotif nasional. Untuk itu, teknologi
yang dipakai tidak dibatasi, agar bisa
ekspor. Harga hanya sebagai referensi
dengan mempertimbangkan inflasi dan
teknologi transmisi (otomatis, dll) serta
safety (air bag, dll). Dari pengamatan
di 564 kabupaten/kota, maka mayoritas
tidak terjadi kemacetan,” kata Budi. mi
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Diusulkan
Dapat Insentif
Industri Ramah Lingkungan

JAKARTA--Di tengah upaya industrialisasi, pemerintah terus mendorong implementasi efisiensi industri yang ramah
lingkungan dan berkelanjutan. Langkah itu, merupakan strategi untuk mempertahankan dan memacu pertumbuhan
idnustri nasional. Terutama, dalam menghadapi persaingan di pasar global.

S

aat ini, sejumlah ketentuan
standar
berbasis
ramah
lingkungan
dipersyaratkan
oleh negara-negara maju,
seperti Amerika Serikat (AS) dan
Jepang. Diantaranya, eco product,
Renewal Energy Directive (RED),
dan Regulatuion on Resgitration,
Evaluation,
Authorization
and
Restriction of Chemicals (REACH).
“Bapak
Emil
Salim
dulu
mengatakan, mau tidak mau, suka
tidak suka, siap tidak siap, pelaku
industri mutlak menerapkan standarstandar yang ramah lingkungan
dan
berkelanjutan.
Memang
tidak mudah,” kata Kepala Badan
Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu
Industri Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) Arryanto Sagala di
Jakarta.
Dia mengakui, dibutuhkan modal
untuk investasi penggantian mesinmesin yang lebih efisien dan ramah
lingkungan.
“Sehingga, kami akan mengusulkan,
pemberian insentif berupa potongan
harga
untuk
pembelian
mesin
yang tujuannya untuk efisiensi dan
mewujudkan upaya ramah lingkungan.
Sedang dirancang,” kata Arryanto.
22
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Sejak tahun 2010, Kemenperin
telah
memberikan Penghargaan
Industri Hijau kepada industri yang
menerapkan pola penghematan sumber
daya. Termasuk, penggunaan bahan
baku dan energi, terutama yang ramah
lingkungan dan terbarukan. Sepanjang
tahun 2010-2012, ada sekitar 160
industri yang suka rela mengikuti
penghargaan tersebut.
Saat
ini,
industri
nasional
dinilai
sudah melakukan efisiensi
energi dalam kegiatan produksi.
Dengan demikian, menepis tudingan

yang menyatakan sektor industri
sebagai kontributor utama emisi gas
rumah kaca. Untuk itu, pengembangan
dan penerapan industri hijau semakin
meluas di sektor industri di Tanah Air.
Yakni, melalui penerapan produksi
bersih, konservasi energi, efisiensi
sumber daya, eco-design, proses daur
ulang, dan low carbon technology.
“Dengan begitu, produksi akan
efisien sehingga meningkatkan daya
saing produk industri. Untuk tahap awal,
Kemenperin memberikan penghargaan
kepada para pelaku industri hijau
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masuk ke pasar ekspor tertentu. Kenapa
negara lain yang aturannya lebih
longgar bisa masuk ke pasar yang sama?
Apa ada diskriminasi?,” kata Suryo.
Kadin, tegas dia, mendukung
dan mendorong upaya penerapan
pengembangan industri hijau. “Bisnis
itu harus cermat karena berkenaan
dengan keberlanjutan usaha,” kata dia.

tersebut. Baru, selanjutnya untuk
insentif dibahas lintas institusi,” kata
Arryanto.
Sementara itu, Ketua Umum
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Sofjan Wanandi mengatakan, selain
insnetif pajak, keharmonisan standar
industri hijau juga harus ditetapkan.
Pasalnya, kata dia, saat ini, standar yang
ditetapkan Kemenperin dan KLH
berbeda.
“Kami dipusingkan dengan hal ini.
Kalau tidak ada standar yang sama,
ketika industri mau mengikutim
susah. Perlu ada standar yang sama.
KLH harus mengikuti juga semestinya
karena kita bersaing dengan negaranegara lain yang setingkat dengan
kita. Jangan dengan negara lain yang
sudah menerapkan high technology.
Kalau bicara insentif, bisa dengan
kemudahan, terutama bagi UKMUKM agar bisa mengikuti. Mulai
dari sosialisasi, pendampingan, dan
training ke mereka soal penerapan
industri
hijau,”
kata
Sofjan.

Suryo Bambang Sulisto mengatakan,
pemerintah
harus
menerpakan
kebijakan yang harmonis terkait
idnustri hijau. Termasuk, lanjut dia,
harus menyediakan inftrastruktur agar
industri bisa menerapkan pola industri
hijau.
“Masa mau disuruh lari 200 km
per jam tapi tidak ada jalan tolnya?
Harus realistis, harmonis, dan objektif.
Ini yang penting bagi dunia usaha.
Kita bisa saja ketat menerapkan
aturan industri hijau. Tapi, harus ada
infrastrukturnya. Selain itu, pemerintah
juga harus memastikan denga kondisi
di internasional. Misalnya, ketika kita
menerapkan aturan yang ketat agar bisa

Suryo juga mengusulkan, Indonesia
membutuhkan industri yang memadai
yang khusus menangani pembuangan
dan pengelolaan limbah berbahaya pasca
produksi. Dia menghimbau, pemerintah
menarik dan mempermudah izin
investasi bagi investor yang berminat
membangun industri pengelolaan
lmbah di Indonesia.
“Diharapkan, industri pengelola
limbah tidak hanya ada di Jakarta saja.
Tapi, juga di daerah industri lainnya
seperti di kota-kota yang ada di Jawa
Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Dengan begitu, tidak membutuhkan
biaya yang tinggi untuk mengirimkan
limbah-limbah dari industri. Untuk
itu, perlu kemudahan perijinan karena
investasi untuk industri semacam ini
relatif besar,” kata Suryo. mi

Direktur Utama PTArwana Citra
Mulia Tbk Tandean Rustandi
mengatakan, pihaknya
mengaku,
pihaknya menerapkan prinsip industri
hijau tanpa insnetif dari pemerintah.
“Kami menerapkan industri hijau
sebagai visi dan prinsip institusi.
Tanpa insentif dari pemerintah.Kami
hanya berharap pemerintah memiliki
benchmark
soal
pengembangan
industri hijau. Diikuti penegakan
hukum yang tegas,” kata Tandean.
Ketua Umum Kamar Dagang
dan Industri (Kadin) Indonesia
Media Industri • No. 02 - 2013
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Industri Tekstil
Jadi Andalan Hadapi Pasar Bebas ASEAN

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi salah satu sektor andalan Indonesia dalam menghadapi
ASEAN Economic Community (AEC) pada 2015 mendatang. AEC menjadi momen yang harus benar-benar
dimanfaatkan oleh Indonesia sehingga tidak hanya sekedar menjadi pasar yang potensial bagi negara
lain.

U

ntuk itu, Indonesia harus
bisa mempersiapkan diri
secara matang agar bisa
bersaing di tingkat ASEAN.
Keberhasilan
Indonesia
dalam
menghadapi persaingan nantinya juga
tak terlepas dari peran para pengusaha
nasional dari sektor industri yang
berbeda, termasuk tekstil.
Industri TPT selama ini mampu
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mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional karena menambah devisa
negara dan membuka lapangan
pekerjaan dalam jumlah yang besar.
Kendati
demikian,
industri
TPT masih harus mawas diri dalam
menghadapi pasar bebas ASEAN
karena selalu diusik oleh se
jumlah
isu penting, mulai dari masalah ke
tenagakerjaan, tarif energi, hingga

regulasi yang menghambat daya saing.
Industri TPT adalah sektor padat
karya yang telah menyerap banyak
tenaga kerja. Tuntutan kenaikan
upah minimum yang diikuti dengan
demonstrasi dan tindakan-tindakan
yang
mengganggu
keamanan
menyebabkan
terjadinya
relokasi
sejumlah pabrik ke daerah lain yang
dinilai lebih kondusif.
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Selain itu, industri TPT harus
waspada ka
rena selama ini pasar
ASEAN belum tergarap dengan baik.
Tak hanya itu, persaingan bisnis di
antara negara ASEAN juga semakin
ketat.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan, total populasi di ASEAN
kurang lebih sekitar 600 juta jiwa,
sementara Indonesia memiliki 240
juta penduduk. Sehingga, kata dia,
tekstil Indonesia harus bisa kompetitif
agar bisa menembus pasar ekspor ke
berbagai negara.
Menurutnya, industri tekstil di
Indonesia memang bukan yang terbesar,
namun telah masuk dalam jajaran 10
besar di dunia. Bahkan, untuk ASEAN
saja, peringkat Indonesia berada di
bawah Vietnam yang menjadi negara
dengan industri tekstil terbesar.
Untuk itu, Hidayat optimistis,
industri tekstil Indonesia akan
maju pesat. Hal itu ditandai dengan
banyaknya investor dari sejumlah
negara.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman
mengatakan, Vietnam adalah saingan

terberat Indonesia. Pasalnya, kata dia,
investasi tekstil hulu di negara itu terus
mengalami peningkatan. Investasi
itu otomatis mendorong kapasitas
produksinya.
Ade mencontohkan, kapasitas
produksi serat naik menjadi 30.000 ton
per tahun dan greige fabrics menjadi 30
juta meter per tahun. Nilai ekspor dua
negara yang menjadi saingan utama
Indonesia, yakni Malaysia dan Vietnam
masing-masing tumbuh 26% dan 24%
pada tahun 2011. Sedangkan ekspor
TPT Indonesia pada periode yang
sama hanya tumbuh 15%.
Saat ini, rantai pasokan industri
TPT Indonesia belum bisa berjalan
secara maksimal. Contohnya, benang
lokal masih kalah saing dengan
produk serupa asal Vietnam, padahal
industri serat buatannya masih kalah
dibandingkan dengan Indonesia.
Kekhawatiran
lainnya
adalah
serbuan produk tekstil impor asal
China. Indonesia, yang memiliki jumlah
penduduk setengah dari populasi
ASEAN, bisa menjadi pasar empuk
bagi China. Bahkan, tidak mustahil
apabila pasar ekspor Indonesia yang
potensial seperti Jepang dan Korea
Selatan bisa direbut oleh China.
Sementara itu, MS Hidayat
mengatakan, kekurangan dari industri
TPT nasional adalah ketersediaan
mesin untuk melakukan produksi.
Selama ini,lanjutnya, mulai dari
komponen hingga mesin jadi masih
mengandalkan impor dari negara lain.
Hal tersebut, kata dia, malah
melemahkan daya saing industri
TPT nasional. Untuk itu, pemerintah
memberikan fasilitas tax holiday bagi
pada investor yang berinvestasi mesin
di Indonesia. Saat ini, lanjutnya, ada
sejumlah negara yang menyatakan
minatnya untuk berinvestasi, salah
satunya adalah perusahaan asal China.
Dia berharap, industri tekstil
Indonesia mampu meningkatkan
kontribusi kebutuhan tekstil dunia
sebesar 5% dalam waktu 10 tahun ke
depan. Indonesia merupakan salah
satu pemasok TPT yang mampu

memenuhi 1,8% kebutuhan dunia
dengan nilai ekspor mencapai USD
12,46 miliar atau setara dengan 10,7%
dari total ekspor nonmigas.
”Kontribusi
Indonesia
untuk
kebutuhan tekstil dunia baru 1,8%, saya
berharap dalam waktu 10 tahun lagi
meningkat menjadi 4 atau 5%,”ujarnya.
Selain masalah mesin, lebih
lanjut Hidayat mengatakan, kualitas
tenaga kerja industri TPT nasional
masih tergolong rendah. Untuk itu,
Hidayat menjelaskan, Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) telah
merancang pelatihan-pelatihan untuk
meningkatkan kemampuan para tenaga
kerja.
“Saat ini, pelatihan itu sudah
ada di Jawa Tengah dan kini sedang
dipersiapkan di Jawa Barat,” kata
Hidayat. Hal senada diungkapkan
oleh Ade. Menurutnya, dengan adanya
peningkatan kemampuan tenaga kerja,
maka sumber daya manusia (SDM)
yang ada tidak perlu mencari pekerjaan
di luar negeri.
“Akan tetapi akan lebih baik jika
mereka bekerja di dalam negeri,”
tutupnya. mi
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Indonesia Butuh Industri Hulu

Petrokimia

JAKARTA—Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan, saat
ini, hilirisasi industri berbasis petrokimia di Tanah Air sudah menunjukkan
lonjakan pertumbuhan dan kesuksesan. Untuk itu, lanjut dia, dibutuhkan
ketersediaan industri hulu yang memadai. Untuk itu, ujar Hidayat,
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus dan fokus memacu
pertumbuhan industri hulu.

“H

ulu
tidak
bisa
hanya oleh satu
perusahaan.
Di
negara lain, upstream
kimia itu dikuasai oleh BUMN karena
selain strategis, memang investasi yang
kurang menguntungkan. Pemerintah
harus masuk dan berinvestasi di sektor
hulu,” kata Menperin.
Investasi di sektor hulu petrokimia,
ujar dia, membutuhkan modal besar.
Saat ini, ada beberapa investor yang
berminat masuk berinvestasi di sektor
hulu petrokimia nasional. Diantaranya,
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Honam Petrochemical, juga Chandra
Asri yang masih berekspansi, dan
Pertamina.
“Honam masih terkendala masalah
lahan. Investasi mereka setidaknya
mencapai US$ 5 miliar. Honam
menjamin begitu realisasi, dalam 5
tahun kemudian, Indonesia tidak perlu
lagi mengimpor bahan baku hulu
petrokimia,” kata dia.
Menperin mengakui, tidak banyak
perusahaan hulu yang mempunyai
reputasi, berpengalaman, dan berani

masuk dan berinvestasi sebesar itu.
Sebab, lanjut dia, margin profit investasi
di sektor hulu terbilang kecil.
“Ini concern saya. Pentingnya
membangun industri hulu yang kuat.
Tidak bisa mengharapkan swasta kalau
bukan investor yang berani dan kuat.
Saya memperjuangkan agar Honam ini
bisa merealisasikan investasinya. Atau,
pemerintah dan BUMN masuk dan
turun tangan ke situ,” kata Menperin.
Sementara itu, Kepala BKF
Bambang Brodjonegoro sebelumnya
menyampaikan,
pihaknya
tidak
mungkin menyetujui insentif yang
diajukan karena dinilai terlalu banyak.
Diantaranya,
pengajuan
fasilitas
insentif investasi berupa tax holiday.
Jika pemohon tidak mengubah proposal
tersebut, Bambang menyatakan, sulit
untuk memenuhi proposal pengajuan
insentif oleh Kuwait Petroleum
Company (KPC).
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Seperti diketahui, KPC akan
membangun kilang dengan nilai
investasi ditaksir mencapai US$ 10
miliar. Investasi itu diharapkan bisa
menekan importasi migas Indonesia.
Selain itu, akan mendukung upaya
pemerintah mempercepat realisasi

pembangunan industri petrokimia
terintegrasi di Tanah Air. Dengan
investasi itu, KPC akan menyuplai
sekitar 300 ribu barel minyak mentah
per hari.
Stok minyak mentah hanya dimiliki
oleh beberapa negara di dunia. Dengan
kemampuan tersebut,
tentu akan
memberi posisi kuat bagi investor
untuk mengajukan sejumlah insentif.
Karena itu, kata Menperin, sebelum
memutuskan, perlu memperhitungkan
secara matang antara manfaat dan
perlakuan istimewa yang diminta
investor.
“Saya akan mendiskusikan soal
ditolaknya permintaan insentif oleh
KPC dengan Kementerian Keuangan
(Kemenkeu). Ini adalah investasi yang
sangat strategis dan dibutuhkan. Dia
meminta insentif tax holiday 18 tahun.
Padahal, ketentuan pemerintah kita kan
jelas 10 tahun. Dari aturan itu, harus
ditolak. Tapi, harus dipikirkan, kalau
tidak ada kilang di sini, impor migas
kita akan semakin besar. Sementara,
investasi kilang itu margin profitnya
kecil. Saya tidak putus asa. Akan saya
diskusikan dengan Kemenkeu. Kalau
negosiasi kita berhasil, win-win, bisa
nanti. Kalau sudah bisa, Indonesia bisa
memiliki tambahan suplai minyak yang
sebesar itu,” kata Menperin.
Dia
menegaksn, Kemenperin
berkepentingan agar investasi itu
terealisasi. Demi membangun industri
petrokimia hilir dan terintegrasi.
“Antara manfaat dan privellege yang

diberikan seharusnya dihitung betul.
Jangan langsung ditolak. Nanti susah.
Karena, kalau pun misalnya kita juga
akan membangun kilang dengan
dana APBN, crude oilnya dari mana?
Ini yang harus dipikirkan. Kalau
refinery bisa berjalan, bisa membangun
indusrtri petrokimia dan turunannya.
Itu tujuan saya. Akan besar sekali
manfaatnya. Sekarang kan hampir
semuanya
kebutuhan
petrokimia
kita itu impor,” kata Menperin.
Dia
menambahkan,
sebelum
menetapkan
keputusan,
harus
mempertimbangkan
kemungkinankemungkinan jangka panjang. “Tanpa
mengganggu
kehati-hatian
kita,
tapi mencoba melihat dalam jangka
panjang,” kata Menperin.
Sementara itu, Dirjen Basis Industri
Manufaktur
(BIM)
Kemenperin
Panggah
Susanto
mengatakan,
pembangunan industri petrkomia
terintegrasi tidak bisa menunggu
terlalu lama.
“Penundaan akan menyebabkan
importasi bahan baku kimia semakin
naik. Kalau pembangunan kilang itu
tidak bisa, setidaknya kita harus segera
membangun nafta cracker. Kita butuh
minimal 2, satu untuk mensubtitusi
impor. Yang satunya harus memiliki
kapasitas lebih untuk ekspor dan
mengantisipasi kenaikan permintaan.
Karena tidak ada kilang, terpaksa
memang harus impor naftanya juga.
Paling banyak ada sumber pasokan di
Timur Tengah,” kata Panggah. mi
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Daihatsu
Operasikan Pabrik Kelima

A

cara peresmian juga turut
dihadiri antara lain oleh
Menteri
Perindustrian
MS Hidayat, Menteri
Perhubungan
EE
Mangindaan,
Wakil Menteri Perdagangan Bayu
Krisnamurthi, Duta Besar Jepang untuk
Indonesia Yoshinori Katori, Gubernur
Jawa Barat Ahmad Heryawan,
Presiden Direktur Daihatsu Motor
Company Koichi Ina, dan Presiden
Direktur Daihatsu Sudirman Maman
Rusdi.
Pabrik baru ini merupakan pabrik
Daihatsu kelima setelah Sunter Press
Plant, Karawang Casting Plant, Sunter
Assembly Plant, dan Karawang Engine
Plant. Pabrik baru yang bernilai Rp 2,1
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triliun ini memiliki kapasitas produksi
sebesar 120.000 unit per tahun.
Adapun empat jenis mobil yang akan
diproduksi adalah Daihatsu Xenia,
Toyota Avanza, serta dua jenis proyek
mobil murah ramah lingkungan (low
cost green car/LCGC), yakni Daihatsu
Ayla dan Toyota Agya.
Wakil Presiden Boediono mengaku
senang dengan pembangunan pabrik
kelima Daihatsu. Terlebih lagi, kata
dia, Indonesia menjadi basis produksi
Daihatsu terbaik di luar Jepang.
Menurut dia, Indonesia memiliki pasar
dalam negeri yang besar, pertumbuhan
ekonomi pesat, dan ada suplai tenaga
kerja terampil. Pertumbuhan pasar
mobil Indonesia, lanjutnya,lebih tinggi

PT Astra Daihatsu Motor (ADM) mulai
mengoperasikan pabrik kelimanya
di Indonesia. Pabrik yang berlokasi
di Karawang Assembly Plant (KAP),
Jawa Barat ini diresmikan oleh
Wakil Presiden Boediono pada
Senin (22/4).

dari China dan juga sejajar dengan
Thailand.
“Saya senang sekali Astra Daihatsu
Motor menepati janjinya dua tahun
lalu untuk membuat pabrik baru,” kata
Boediono.
Presiden
Direktur
Daihatsu
Sudirman Maman Rusdi mengatakan,
pabrik yang mulai dibangun pada 27
Mei 2011 ini akan menambah total
kapasitas produksi dari 340.000 unit
menjadi 460.000 unit per tahun. Pabrik
ini, lanjutnya, dibangun diatas lahan
seluas 94 hektare (ha) dan dilengkapi
dengan berbagai fasilitas terpadu yang
mampu melakukan semua produksi
kendaraan roda empat. Bahkan,
menerapkan fasilitas yang sama seperti
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pabrik Daihatsu di Kyushu, Jepang.
Pabrik dilengkapi dengan unit
produksi mobil, mulai dari pencetakan
(stamping), pengelasan (welding),
pengecatan (painting), dan perakitan
(assembling).
Direktur Pemasaran ADM Amelia
Tjandra mengatakan, meski ADM
sudah siap untuk memproduksi Ayla dan
Agya, namun hal itu masih terkendala
kepastian aturan LCGC yang sampai
saat ini belum keluar.
Sehingga, lanjutnya, ADM saat ini
lebih fokus pada pelatihan kesiapan
karyawannya dalam memproduksi mobil
LCGC. Menurutnya, dengan adanya
pabrik kelima, maka para konsumen
sudah tidak perlu lagi inden Xenia dan
Avanza.
“Masyarakat tidak harus inden
karena kapasitas produksi Xenia dan
Avanza bertambah dengan adanya
pabrik baru ini,” ucapnya.
Saat ini, lanjutnya, kapasitas
produksi ADM mencapai 4.000 unit
dari kapasitas terpasang 10.000 unit
per bulan. ADM menargetkan akan
mulai memproduksi Daihatsu Ayla
pada semester II sebanyak 3.000 unit
per bulan.
“Total kapasitas produksi 120.000
per tahun, jadi sekitar 10.000 unit per
bulan. Kalau aturan LCGC bisa keluar,
kemungkinan akan full capacity,” tutur
Amelia.

Sementara untuk penjualan pada
tahun ini, lanjutnya, ditargetkab bisa
mencapai 165.000 unit per tahun.
Jumlah itu meningkat dibandingkan
pencapaian pada tahun 2012 yang
sebesar 163.000 unit.
Menurutnya,
pembangunan
pabrik terbaru lebih memprioritaskan
kebutuhan dalam negeri terutama untuk
memenuhi permintaan terhadap Toyota
Avanza. Namun, kata dia, ADM juga
menyasar pasar ekspor sekitar 16% dari
total produksi. Sejak tahun 2008, ADM
telah melakukan ekspor ke Jepang
sebanyak 1.000-1.500 unit per tahun.
Selain itu, ADM juga rutin
mengekspor Terios ke Amerika
Selatan. Untuk negara Timur Tengah,
ADM mengekspor Grand Max, namun
tidak menggunakan brand Toyota, tapi
Daihatsu. Pencapaian itu membuktikan
bahwa produk dalam negeri mampu
bersaing dengan produk buatan negara
lain.
Sudirman menambahkan, pabrik
terbaru Daihatsu akan melibatkan
sebanyak 165 perusahaan pemasok lapis
pertama dan 850 perusahaan pemasok
lapis kedua yang bisa menyerap tenaga
kerja hingga 700.000 orang.
“Pabrik
baru
Daihatsu
ini
disesuaikan dengan kondisi Indoensia
dan menjadi pabrik mobil yang
ideal sebagai salah satu aset nasional
kebanggaan Indonesia,” ucap Sudirman.

Bangun Pusat R&D
Pada kesempatan yang sama,
Daihatsu juga meresmikan Pusat
Penelitian
dan
Pengembangan
(Research and Development Center/
R&D). Daihatsu memiliki fasilitas
R&D Styling Building, design
experiment building dan track course
awal sepanjang 1 km.
Pembangunan
R&D
Center
Daihatsu ini merupakan komitmen
Daihatsu untuk memajukan industri
otomotif
Tanah Air sekaligus
menyiapkan ADM sebagai production
base dan product base Daihatsu di luar
Jepang.
Boediono berharap, Daihatsu bisa
berperan aktif untuk transfer teknologi
kepada sumber daya manusia (SDM)
Indonesia. Teknologi, kata dia, menjadi
ajang pertaruhan yang menentukan
perkembangan otomotif nasional di
masa mendatang.
Menurutnya, transfer teknologi
membutuhkan kerja sama yang baik
dari pemerintah dengan dunia usaha.
Untuk itu, RnD Daihatsu diharapkan
akan menjadi wadah untuk melatih
tenaga-tenaga kerja lokal menjadi ahli
di bidang teknoloogi baru.
“Salah satu segmen yang akan kita
seriusi adalah LCGC. Pemerintah
dan dunia usaha serius karena potensi
pasarnya besar,” tutup Boediono. mi

Media Industri • No. 02 - 2013

29

Ekonomi&Bisnis

Batik Mark
Lindungi Batik Indonesia

Pasca implementasi ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) pada awal tahun 2010 lalu, produk-produk impor
terus membanjiri pasar domestik. Salah satunya adalah batik.

O

rang awam sendiri pasti
sulit membedakan yang
mana batik asli Indonesia
dan yang bukan asli
Indonesia. Ada tiga jenis batik asli
Indonesia, yakni batik tulis yang
harganya paling mahal, batik kombinasi
tulis dan cap yang harganya dibawah
batik tulis, dan batik cap yang harganya
lebih murah dari batik kombinasi.
Untuk mengantisipasi dampak
akibat gempuran produk batik
impor, Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) menerbitkan Peraturan
30
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Menteri Perindustrian Nomor 74/2007
tentang Penggunaan Batikmark batik
Indonesia dan Peraturan Dirjen IKM
Nomor 71/2009 tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Batikmark batik
Indonesia.
Batik Mark menjadi identitas dalam
menghadapi kompetisi produk identik
yang ada di pasar dan alat menghadapi
pembajakan batik asal Indonesia oleh
produsen tekstil luar negeri. Logo Batik
Mark Indonesia juga sudah terdaftar di
Ditjen HKI, Kemenkumham.

Menteri
Perindustrian MS
Hidayat mengatakan, sertifikasi Batik
Mark merupakan penanda identitas
dan ciri batik buatan Indonesia.
Hidayat menuturkan, pihaknya akan
memprioritaskan kembali sektor tekstil,
termasuk batik, agar menjadi produk
unggulan Indonesia.
Menurutnya, kontribusi Indonesia
untuk tekstil dunia saat ini hanya
2% dengan nilai ekspor mencapai
USD12,6 miliar. Kemenperin, kata dia,
sedang membenahi infrastruktur, biaya
dan tarif dalam upaya mempersiapkan
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industri tekstil ini di pasar bebas
ASEAN 2015.
Langkah-langkah
tersebut,
lanjutnya, juga sekaligus untuk
meningkatkan
kontribusi
tekstil
Indonesia di dunia hingga sebesar 5%.
Menurutnya, sertifikasi Batik Mark
bertujuan untuk memastikan perspektif
dunia terhadap tekstil bermotif dan
berproses batik merupakan kekayaan
tradisional Indonesia.
“Hal itu sesuai dengan diakuinya
batik Indonesia sebagai Warisan Budaya
Tak Benda oleh UNESCO tahun
2009,” kata Hidayat. Saat ini, Balai
Besar Industri Kerajinan dan Batik
yang bertugas memproses sertifikasi
Batik Mark telah mengeluarkan 106
sertifikat Batik Mark. Jumlah itu
akan terus bertambah seiring dengan
semakin sadarnya IKM batik akan
pentingnya pemanfaatan Batik Mark.
Sebelum mendapatkan sertifikasi
Batik Mark Indonesia (BMI), para
produsen batik harus mengikuti
serangkaian tes yang dilakukan
Balai Besar Industri Kerajinan dan
Batik, karena logo Batik Mark
memberikan manfaat terkait jaminan
mutu, kepercayaan konsumen, dan
perlindungan hukum terhadap produk
batik Indonesia.

Tujuan
tes
adalah
untuk
memastikan bahwa tekstil tersebut
memenuhi standar sertifikasi dari tekstil
bermotif batik, dari bahan diterapkan
pada tekstil, pola, teknik pencelupan
dan kualitas tekstil. Adapun yang
dilihat dalam proses sertifikasi adalah
ketahanan warna, kerut serat, dan lainlain.
Batik yang lolos syarat pengujian
akan mendapat sertifikasi yang berlaku
tiga tahun dan dapat diperpanjang.
Kepala Balai Besar Kerajinan dan
Batik (BBKB) Kemenperin Zulmalizar
mengungkapkan, untuk membuat
sertifikat Batik Mark, perajin harus
merogoh kocek sebesar Rp 1,7 juta.
Dana itu digunakan untuk melakukan
pengujian batik terkait dengan daya
tahan kain, warna dan aspek teknis
lainnya.
“Dari industri mengajukan pada
Balai Besar, kemudian kita mengambil
sample hasil batiknya untuk melakukan
pengujian di dalam lab mengenai
kelunturan, ketahanan
warnanya,
kerutnya. Biaya Rp 1,7 juta itu sudah
standar
ditetapkan
pemerintah,”
katanya.
Sementara itu, Dirjen IKM
Kementerian
Perindustrian
Euis
Saedah menuturkan, label Batik Mark

bertuliskan Batik Indonesia warna
emas diperuntukkan bagi produk batik
tulis. Sedangkan label bertuliskan
warna perak untuk batik kombinasi
tulis dan cap, lalu label dengan tulisan
warna putih untuk batik cap.
Namun sayangnya,jumlah IKM
batik yang memakai BMI masih
terbilang cukup rendah karena
minimnya sosialisasi, minat produsen,
dan urgensi menggunakan logo BMI.
Euis mengatakan, tantangan dalam
sosialisasi BMI adalah meyakinkan
para produsen batik akan manfaat
pemakaian logo Batik Mark.
“Kami sudah jalan enam tahun
untuk program tersebut, tetapi memang
belum maksimal. Karena ada produsen
yang merasa batiknya laku meski tanpa
logo,” kata Euis. Untuk itu, dilakukan
berbagai strategi pemasaran dan
pencitraan logo Batik Mark di sejumlah
toko modern dan pusat perbelanjaan di
kota besar, seperti di Jakarta. Langkah
itu diharapkan dapat mengedukasi
konsumen untuk membeli batik orisinal
Indonesia.
“Batik Indonesia berlogo Batik
Mark sudah ekspor ke mancanegara.
Cuma masih ada tantangannya soal
selera konsumen di sana. Di Amerika
masih agak susah karena mereka
bilang motif batik kita terlalu crowd,”
keluhnya.
Euis menambahkan, Pameran Batik
Mark 2013 yang berlangsung selama
23-26 April 2013 diikuti 44 perajin.
IKM batik binaan Yayasan Batik
Indonesia yang berasal dari Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah
Istimewa Yogyakarta, dan Papua.
Dalam acara itu digelar pula unjuk
bincang dan seminar sosialisasi tentang
Batik Mark kepada para perajin
dan masyarakat. “Ini penting agar
masyarakat mengenal batik tulis, batik
kombinasi tulis dan cap, serta batik cap
produksi Indonesia. Ada 10 negara yang
terus mendalami dan mengembangkan
batik. Meski demikian, hanya Indonesia
yang ditetapkan sebagai global home of
batik,” tutupnya. mi
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Pengambilalihan
Inalum

Alumunium adalah salah satu sektor industri yang penting sekaligus strategis. Semakin tingginya
kebutuhan akan alumunium untuk proyek infrastruktur dan sektor industri lainnya diyakini mampu
mendorong pertumbuhan industri logam dasar nasional.
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K

apasitas terpasang industri
aluminium nasional pada
tahun 2011 adalah sebesar
684.000 ton per tahun,
dimana 250.000 ton diantaranya
diproduksi oleh PT Inalum dan sisanya
diproduksi oleh produsen aluminium
lainnya.Konsumsi aluminium dalam
negeri berupa aluminium ingot primer,
aluminium ingot sekunder, aluminium
ekstrusi, sheet dan foil pada tahun 2011
yang telah terpenuhi adalah 670.000
ton. Jumlah itu berasal dari produksi
dalam negeri yang sebesar 287.000 ton
dan sisanya yang sebesar 383.000 ton
diimpor.
Melihat
kondisi
tersebut,
Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin) terus berupaya untuk
melakukan pengembangan industri
aluminium nasional. Terlebih, industri
aluminium dinilai memiliki prospek
yang baik dan memiliki profitabilitas
yang cukup tinggi sehingga diharapkan
bisa menjadi langkah menuju integrasi
industrialisasi nasional.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan, pengambilalihan saham
PT Indonesia Asahan Aluminium
(Inalum) akan berdampak positif bagi
perkembangan industri alumunium
nasional. PT Inalum sendiri merupakan
satu-satunya perusahaan peleburan
aluminium di Asia Tenggara yang
memiliki fasilitas lengkap.
Menurutnya, apabila dilihat dari
aspek teknis, finansial, dan hukum,
pengelolaan PT. Inalum dalam kondisi
baik. Dari aspek finansial, kondisi
keuangan PT Inalum saat ini relatif
baik dinilai dari sisi profitabilitas,
likuiditas, dan struktur permodalannya.
Sedangkan, dari aspek hukum, pada
umumnya tidak ditemukan adanya
pelanggaran
terhadap
peraturanperaturan yang berlaku di bidang
korporasi,
perjanjian-perjanjian
dengan pihak ketiga, perizinan,
ketenagakerjaan, aset, asuransi, litigasi
dan fasilitas penunjang terkait lainnya
“Berdasarkan kajian aspek
teknis, seluruh aset PT. Inalum yang
terdiri dari PLTA, PPA, dan fasilitas
penunjang lainnya dalam kondisi baik,”
kata Hidayat.

Dari total kapasitas produksi
PT Inalum yang sebesar 250.000
ton per tahun, 60% diekspor ke
Jepang dan 40% dipasarkan ke dalam
negeri. Kemenperin sendiri sedang
mengupayakan tambahan investasi agar
PT. Inalum bisa mencapai kapasitas
maksimum 320.000 ton. Bahkan,
kapasitas bisa ditingkatkan sampai
455.000 ton dengan menambah pot line
baru.
Terkait
kepemilikan
saham,
pemerintah telah sepakat untuk
menambah pos anggaran sekitar Rp 10
miliar untuk memfasilitasi perundingan
pengambilalihan Inalum dari pihak
Jepang dengan cara merelokasi pos
anggaran yang lain.
Adapun alokasi anggaran tambahan
tersebut diambil dari pos anggaran yang
sebelumnya akan digunakan untuk
penyediaan converter kit. Dengan
demikian, total realokasi anggaran
pada APBN 2013 Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) yang telah
disetujui oleh Komisi VI DPR RI
adalah sebesar Rp 17,5 miliar.
Selain untuk perundingan Inalum,
sisa anggaran yang sebesar Rp 7.5
miliar digunakan untuk membiayai
kegiatan penerapan Standar Nasional
Indonesia (SNI) wajib produk industri
agro melalui bantuan laboratorium di
Baristand Industri Aceh serta Balai
Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
(BPSMB) Aceh.
Terkait
fasilitas
perundingan
Inalum kali ini akan diserahkan kepada
Sekretariat Jenderal Kemenperin.
Sebelumnya, Ditjen Industri Unggulan
Berbasis Teknologi Tinggi yang
ditunjuk oleh Menteri Perindustrian
MS Hidayat untuk melakukannya.
“Ini (biaya pengambil alihan) termasuk
pembiayaan yang mendesak. Kami
optimistis perundingan dapat selesai
sebelum 31 Oktober tahun ini,” ujar
Hidayat.
Menurutnya, tidak ada pilihan lain
bagi pemerintah selain mengalihkan
saham Inalum ke Indo nesia 100%.
Setelah itu, pemerintah pusat yang
akan menentukan ke BUMN mana
perusa haan tersebut akan diberikan.
Hidayat menjelaskan,
saat

ini perundingan memasuki tahap
akhir untuk menyepakati nilai buku
perusahaan yang berbasis di Sumatra
Utara tersebut. Pasalnya, masih ada
selisih penilaian sebanyak US$100 juta
yang dilakukan oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
dengan auditor yang ditunjuk Nippon
Asahan Aluminium (NAA) Jepang.
Sebelumnya, pemerintah telah
menyediakan anggaran Rp 7 triliun
untuk mengambil alih Inalum.
Hidayat menambahkan, pihaknya telah
mengusulkan anggaran Rp7 triliun
masuk ke escrow account. Escrow
account, katanya, dapat menjadi
salah satu solusi jika perundingan
masih membutuhkan waktu panjang.
“Agar pihak Jepang tahu pemerintah
sudah siap membayarnya, sembari
menyelesaikan detail,” tambahnya.
Pemangkasan Anggaran
Sementara itu, realokasi yang
sebesar Rp10 miliar merupakan sisa
pemangkasan anggaran penyediaan
konveter kit yang semula mencapai Rp
206,8 miliar menjadi Rp 90,75 miliar.
Sisa anggaran akan digunakan untuk
pengadaan 4.000 unit konverter kit
dan pembiayaan kegiatan pendukung
lainnya.
Menurut Hidayat, pemotongan
anggaran tersebut wajar mengingat
saat ini stasiun pengisian bahan bakar
gas (SPBG) belum siap sepenuhnya.
Pertamina, lanjutnya, baru akan intensif
menyediakan SPBG pada tahun ini dan
tahun depan. mi

Media Industri • No. 02 - 2013

33

Ekonomi&Bisnis

20 Perusahaan

Investasi
di Industri Hilir CPO

JAKARTA--Sebanyak 20 perusahaan berinvestasi membangun industri hilir berbasis minyak sawit (CPO).
Total investasi diprediksi mencapai US$ 2,745 miliar. Sebanyak 12 perusahaan berinvestasi masing-masing
di atas Rp 1 triliun dan 8 perusahaan berinvestasi hampir Rp 1 triliun. Sekitar US$ 1,02 miliar dari angka
tersebut telah direalisasikan pada periode tahun 2012 hingga triwulan I tahun 2013.
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erdasarkan data Gabungan
Industri Minyak Nabati
Indonesia (GIMNI), sekitar
US$ 2,1 miliar dari total
angka investasi tersebut masuk ke
bidang packing line, rafinasi dan
fraksionasi, serta oleokimia. Sedangkan,
sisanya US$ 645 juta berupa investasi
untuk
pengadaan
tangki-tangki,
mesin filling, dan automation boxes.
Yakni fasilitas untuk minyak goreng
(migor) kemasan. Menyusul bakal
dihentikannya peredaran migor curah
menjadi migor kemasan sederhana.
“Itu baru angka investasi yang
tercatat. Belum termasuk data investasi
yang tidak terekam,” kata Direktur
Eksekutif GIMNI Sahat Sinaga
seperti dikutip dari bahan pemaparan
kepada media di sela pemaparan
tentang Perkembangan Industri Hilir
Minyak Sawit di Indonesia Pasca PMK
128/2011 di Dumai, Riau, Selasa (2729 Mei 2013).
Menurut Sahat, fasilitas insentif
investasi tax holiday memacu minat
investor di bidang hilirisasi industri
kelapa sawit. Terutama, lanjut dia, yang
berbasis teknologi tinggi dan ramah
lingkungan.
Insentif tersebut, lanjut dia,
mendorong minat investasi yang muai
bergeliat sejak sejak terbitnya PMK
128/2011 diikuti dengan perbaikan
dan kejelasan menjadi PMK 75/2012
tentang Penetapan Barang Ekspor
yang Dikenakan Bea Keluar (BK) dan
Tarif BK. PMK tersebut, kata Sahat,
menumbuhkan gairah bagi investor
masuk ke hilirisasi kelapa sawit di
Tanah Air.
Dia
memaparkan, saat
ini,
arus investasi terbesar terjadi di
sektor oleokimia sehingga memacu
peningkatan kapasitas Fatty Acid Lines
sebesar 157% dan Fatty Alcohol Lines
sebesar 132%. Peningkatan itu, kata
dia, akan menopang pertumbuhan
pesat permintaan atas produk-produk
biochemist dan bio-plastic.
Sahat
memaparkan, kapasitas
produksi di Indonesia tahun 2013
akan menjadi 25,1 juta ton per tahun.
Mencakup produk rafinasi dan
fraksionasi, margarin, shortening,

dan special fat. Pada 2012, kapasitas
nasional berada pada angka 20,1 juta
ton.
Sedangkan,
kapasitas
untuk
oleokimia berupa fatty acid tercatat
sama yakni dengan kapasitas 1,49 juta
ton per tahun dan fatty alcohol dengan
kapasitas 0,71 juta ton per tahun.
Kapasitas tersebut, ujar dia, berkisar
30% dari total kapasitas terpasang
oleokimi dunia, tidak termasuk
glycerine dan PME
Untuk kapasitas terpasang biodiesel
nasional saat ini masih tercatat 3,6
juta ton per tahun atau setara 4,1 juta
kilo liter per tahun. “Kalau investasi
itu sudah terealisasi semua, pada 2015,
kapasitas terpasang nasional akan
melonjak. Yakni, menjadi 30,9 juta
ton per tahun rafinasi dan fraksionasi,
margarin, shortening, dan special fat.
Untuk fatty acid dan fatty alcohol
menjadi 4,22 juta ton per tahun. Dan,
biodiesel menjadi 4,34 juta ton per
tahun,” kata Sahat.
Untuk itu, dia menambahkan,
konsistensi
regulasi
merupakan
kebutuhan penting untuk mendorong
investasi hilir kelapa sawit di Tanah
Air. “Kami juga berharap upaya
perbaikan infrastruktur jalan dan
pelabuhan, ketersediaan SDM terlatih,
pembentukan Research Institute Palm
Oil terpusat, dan penyederhanaan
sistem perpajakan terkait restitusi PPN.
Restitusi sebaiknya tidak tanggung
renteng dan pencairan bisa maksimal 2
bulan sejak diajukan. Sistem pengenaan
PE saat ini juga harus dipertahankan,”
kata Sahat.
Selain itu, dia mengharapkan,

pemerintah
untuk
meng-counter
kampanye negatif terhadap produkproduk minyak sawit Indonesia di
luar negeri. Sementara itu, Sahat
menuturkan, sejak PMK 128/2011,
porsi ekspor minyak sawit Indonesia
terus berubah. Menurut dia, pada
saat PMK 72/2008 berlaku, yakni
pemberlakuan besaran BK yang sama
antara CPO dan produk hilir, porsi
ekspor selalu didominasi oleh CPO dan
CPKO dibandingkan produk turunan
hilir lainnya.
Dia memaparkan, tahun 2009, porsi
ekspor antara crude oil dibandingkan
proceed oil dan fat adalah 59,8%
berbanding 40,2%. Tahun 2010
antara 59,5% berbanding 40,5%, dan
pada 2011 sekitar 59,8% bebanding
dengan 40,2%. “Lalu, pada saat PMK
128/2011 lalu PMK 75/2012, porsi
ekspor berubah. Tahun 2012 menjadi
39% berbanding dengan 61% dan
tahun 2013 akan menjadi 37,4%
berbanding dengan 62,6%. Padahal,
target Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) menargetkan, baru pada
2015 porsi ekspor antara minyak sawit
mentah dengan produk hilir sebesar
40% berbanding dengan 60%,” ujar
Sahat.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan, program hilirisasi atas
produk sumber daya alam terus menjadi
program prioritas Kemenperin. “Saat
ini, kita sudah menikmati kesuksesan
atas hilirisasi kelapa sawit. Yang
jelas, hilirisasi industri akan tetap
menjadi fokus dalam upaya memacu
industrialisasi di dalam negeri,” kata
Hidayat. mi
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Foxconn Gandeng
Agung Sedayu Group
Masuknya investasi baru ke Tanah Air selalu membawa angin segar karena diyakini mampu
mendorong pertumbuhan industri sekaligus ekonomi nasional. Salah satu investor yang sejak
tahun lalu dikabarkan akan menanamkan modalnya di Indonesia adalah perusahaan asal
Taiwan yang selama ini dikenal memproduksi perangkat telekomunikasi yakni Foxconn.

I

nvestasi Foxconn nantinya akan
menguntungkan kedua belah
pihak. Foxconn nantinya akan
memiliki pasar yang besar dimana
selama 15 tahun mendatang belanja
konsumen di Indonesia diperkirakan
akan terus menguat. Sedangkan bagi
Indonesia, rencana investasi akan
membantu menciptakan sebuah fase
baru produk inovatif teknologi industri.
Setelah sempat dihempas isu akan
membatalkan rencana investasinya,
Foxconn dikabarkan siap merealisasikan
investasinya dengan
menggandeng
partner lokal yang selama ini bergerak
di sektor properti, yakni Agung Sedayu
Grroup.
Investasi yang memiliki
potensi penyerapan tenaga kerja hingga
1 juta orang itu sebelumnya dijadwalkan
dimulai pada Desember 2012, tetapi
tertunda karena berbagai hal.Foxconn
dikabarkan akan menggelontorkan
dana investasi sebesar US$ 5 miliar—
US$10 miliar.
Menteri
Perindustrian
MS
Hidayat mengatakan, Foxconn akan
mengumumkan mengenai rencana
investasinya secara resmi dalam 1-2
bulan mendatang. “Mitranya dari
kelompoknya Sugiyanto Kusuma,
yang punya Agung Sedayu Group.
Mereka akan membuat manufakturnya.
Partnernya yang di sini itu yang sudah
memiliki jaringan distribusi. Dia juga
akan menyiapkan tanahnya. Saya tidak
tahu kapan launchingnya,”kata Hidayat.
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Hidayat menambahkan, pihaknya
masih belum bisa memberitahukan
berapa total kapasitas produksi serta
lokasi pabrik Foxconn di Indonesia.
Namun, lanjutnya, jenis produk
yang akan diproduksi pada tahap
awal adalah tablet dan telepon seluler
(ponsel). Dengan adanya investasi
Foxconn, maka diharapkan perusahaan
multinasional ternama di dunia lainnya
akan mengikuti jejak Foxconn untuk
berinvestasi di Indonesia. Hidayat
mengaku,
sejumlah perwakilan
perusahaan teknologi dunia telah
datang dan mengatakan tertarik untuk
membangun pabrik di Indonesia.
Mereka, lanjutnya, telah menanyakan
sejumlah hal terkait investasi di
Indonesia, seperti iklim usaha dan
kondisi masyarakat.
“Beginilah sisi enaknya kalau pasar
kita dimasuki perusahaan berskala
besar, seperti Foxconn yang sudah
terkenal. Langkah itu biasanya diikuti
oleh perusahaan yang lain,” ujarnya.
Sementara itu, seperti dikutip dari
Reuters, juru bicara Hon Hai Precision
Industry Simon Hsing mengatakan,
pihaknya sedang terlibat pembicaraan
dengan sejumlah produsen ponsel lokal
Indonesia perihal rencana investasi.
Hsing menambahkan, perusahaan
yang memayungi Foxconn itu tak
berniat mengekspor ponsel dari
Indonesia
ataupun
memproduksi
produk-produk Apple di Indonesia.

Sebaliknya, lanjutnya, Hon Hai ingin
memproduksi ponsel untuk merekmerek lokal dan memasarkannya di
Indonesia. “Kami mengincar pasar
ponsel Indonesia yang bernilai US$ 2,4
miliar,” jelas Hsing.
Lebih lanjut Hidayat mengatakan,
pihaknya berharap, realisasi investasi
Foxconn tersebut mampu menekan
angka impor ponsel di Indonesia yang
saat ini makin mengkhawatirkan.
Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin) mencatat, impor ponsel
pada tahun 2012 mencapai 50-60 juta
unit. Angka itu diperkirakan akan
meningkat menjadi 70 juta unit pada
tahun ini.

Adapun, nilai dari impor hanya
untuk ponsel diperkirakan sudah
mencapai US$ 5 miliar. Sedangkan
untuk infrastruktur telekomunikasi,
seperti wireless, radar, software, dan
lain sebagainya, tiga operator besar di
Indonesia bisa mengeluarkan capital
expenditure (capex) hingga US$
15 miliar atau setara dengan Rp 150
triliun per tahun. Dari total angka itu,
sekitar 99% nya didapatkan dari impor.
Menteri
Perdagangan
Gita
Wirjawan mengatakan, maraknya
barang elektronika selundupan tidak
lepas dari tingkat konsumsi masyarakat
yang tinggi. Namun, kata dia, karena
pasokan dari dalam negeri tak mampu
memenuhi kebutuhan, pada akhirnya
sebagian pengusaha mendatangkan
produk ilegal tanpa surat-surat resmi.
Untuk itu, dia menilai, investasi
Foxconn sangat strategis. Selain
Foxconn, Gita berharap, produsen
ponsel lokal mendapat dukungan
pemerintah. Caranya, kata dia, adalah
melalui skema bantuan pendanaan bagi
pengusaha dalam negeri yang berniat
membangun pabrik di Indonesia.
“Untuk mendukung (produksi
ponsel dalam negeri) tentu perlu
pendanaan
dan
sosialisasi
dan
memberikan peluang-peluang bisnis.
Yang pasti semangat industrialisasi
harus dikedepankan, jangan hanya diisi
dengan barang impor,” kata Gita. mi
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Asahimas
Ekspansi Pabrik Senilai Rp 3,8 Triliun
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) optimistis industri
petrokimia nasional akan
bertumbuh hingga 8,3% pada
tahun ini. Artinya, angka itu jauh
lebih tinggi dibandingkan realisasi
pertumbuhan pada tahun lalu
yang hanya mencapai 4,05%.
Tingginya target pertumbuhan itu
juga menyimpan ekspektasi yang
besar terhadap realisasi investas di
sektor ini.
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P

ada beberapa waktu lalu,
produsen
petrokimia
PT Asahimas Chemical
mengumumkan
akan
menggelontorkan dana US$ 300–
400 juta (sekitar Rp3,8 triliun)
pada akhir tahun ini. Dana tersebut
dialokasikan
untuk
ekspansi
pabrik pengolahan soda kaustik
dan polyvinyl chloride (PVC)
yang berlokasi di Cilegon, Banten.
Direktur Asahimas Chemical
Eddy Sutanto mengatakan, saat
ini pihaknya sedang melakukan
proses internal berupa pembicaraan
persetujuan dengan para pemegang
saham.

Rencananya, ekspansi akan mulai
dilakukan pada akhir tahun ini dan
diharapkan mulai beroperasi pada
akhir 2015. Menurutnya, perluasan
pabrik yang akan menyerap 300
tenaga kerja baru ini. dipicu oleh
pertumbuhan ekonomi Indonesia
yang sebesar 6–7% per tahun dan
kebutuhan industri yang semakin
meningkat.
Dia menambahkan, ekspansi
tersebut bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan industri di dalam negeri.
Terutama, lanjutnya, untuk sektorsektor industri seperti sabun,
makanan, dan pakaian. Ekspansi

Ekonomi&Bisnis

itu akan menambah kapasitas
produksisoda kaustik dari sebesar
500.000 ton per tahun menjadi
700.000 ton per tahun dan PVC
dari 250.000 ton menjadi 600.000
ton per tahun. Ekspansi ini juga
akan memperbesar porsi ekspor
produk soda kaustik dan PVC
perusahaan. Terkait bahan baku,
Eddy menjelaskan, kebutuhan PT
Asahimas Chemical saat ini dipasok
dari dalam negeri dan diimpor dari
Timur Tengah.
“Saat ini 80% produksi kami
digunakan untuk kebutuhan dalam
negeri dan 20% sisanya diekspor,”
kata Eddy seusai bertemu Menteri
Perindustrian MS Hidayat di
Kemenperin belum lama ini.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan, ekspansi Asahimas
akan memperkuat sektor industri
kimia nasional khususnya produk
PVC dan soda kaustik.Menurutnya,
sektor hulu tidak bisa dikembangkan
oleh pihak swasta karena dinilai
kurang menguntungkan dalam
periode jangka pendek.

Untuk
itu,
Hidayat
mengusulkan, pemerintah melalui
Pertamina mengerjakan proyek
investasi di sektor hulu. Selain
Pertamina, Hidayat juga berharap
ada pihak asing yang berinvestasi
di sektor hulu yang nilainya
setidaknya sebesar US$ 5 miliar. Dia
optimistis, jika ada investasi masuk,
maka kebutuhan dalam negeri akan
tercukupi dalam lima tahun.
“Itu
membuktikan
bahwa
industri kimia menguntungkan dan
mempunyai prospek menguasai
pasar domestik. Hulu itu pemainnya
kalau bisa dari pemerintah.Karena,
upstream memiliki peran strategis
yang dikontrol negara sedangkan
hilirnya akan digenjot ke swasta.
Sekarang jangan hanya Chandra
Asri, Pertamina juga harus didorong.
Di negara lain, pemerintahnya yang
main di sektor hulu,” jelasnya.,” kata
Hidayat.
Saat ini, kata dia, salah satu
investor yang sudah menyatakan
tertarik di sektor hulu adalah
perusahaan asal Korea Selatan
Honam
Petrochemical

Corporation. Namun, hingga saat
ini rencana investasi itu masih
terkendala masalah lahan dengan
perusahaan baja PT Krakatau
Steel Tbk (Persero). Hidayat tetap
berkeras agar proses kontruksi
pabrik petrokimia Honam di
Indonesia harus dimulai tahun ini
juga.Hidayat menuturkan, apabila
investasi Honam bisa segera
terealisasi, maka akan memperkuat
sektor hulu indutri petrokimia
nasional. Menurutnya, investasi
Honam cukup besar dan bisa
membantu Indonesia keluar dari ke
tergantungan impor bahan kimia.
“Honam lagi proses (membangun
pabrik). Status lahannya masih ada.
Jadi hanya masalah legal. Target
konstruksi harus dilakukan. Kalau
tidak, Indonesia malu. Makanya saya
perjuangkan sekali Honam untuk
tetap masuk. Dia sudah berjanji, se
telah lima tahun produksi, impor
kimia Indonesia bisa dihentikan.
Ada tidak BUMN atau swasta di
sini yang mau bangun kilang atau
naphta cracker dengan dana US$ 5
miliar—US$ 10 miliar?” paparnya.
mi
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Industri
Keramik
Nasional

Berpeluang Kuasai Pasar Internasional

Dalam proses pembuatannya,
industri keramik dalam negeri
telah menerapkan teknologi
paling canggih di dunia. Oleh
karena itu, sektor industri
tersebut sudah sepatutnya
dapat bersaing di kancah
internasional dengan daya saing
tinggi.

M

enurut Wakil Menteri
Perindustrian Alex SW
Retraubun,
kualitas
produk keramik yang
dihasilkan industri dalam negeri tidak
kalah dengan negara-negara lain di
dunia. “Buktinya Indonesia merupakan
salah satu produsen terbaik di dunia
dan menduduki peringkat keenam
dunia,” ujar Wamenperin.

Tidak hanya itu, industri keramik
di Indonesia yang telah berkembang
selama lebih dari 30 tahun merupakan
salah satu industri unggulan dengan
ketersediaan bahan baku melimpah.
Prospek industri keramik nasional
dalam jangka panjang dinilai cukup
baik seiring dengan pertumbuhan
pasar dalam negeri yang terus
meningkat, terutama untuk jenis tile/
ubin dan saniter. Hal itu didukung oleh
pertumbuhan pembangunan nasional,
baik properti maupun perumahan.
Produksi
keramik
nasional
terus meningkat setiap tahun dan
memberikan kontribusi yang cukup
baik dalam mendukung pertumbuhan
perekonomian
nasional.
Oleh
karena itu, sektor industri itu harus
meningkatkan kualitas dan desainnya
guna merebut pangsa pasar dalam
negeri, sekaligus pasar mancanegara.
40
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Selain itu, industri keramik
nasional juga memiliki beberapa
keunggulan dibandingkan dengan
produsen keramik negara lain, antara
lain tersedianya deposit tambang bahan
baku keramik yang cukup besar di
berbagai daerah seperti ball clay, feldspar,
zircon, maupun energi gas sebagai
bahan bakar proses produksi.“Ini jelas
merupakan suatu keuntungan dalam
upaya meningkatkan daya saing produk

keramik nasional,” jelasnya.

Produksi keramik nasional setiap
tahun terus meningkat dan memberikan
kontribusi tinggi dalam mendukung
pertumbuhan perekonomian nasional
melalui
penyediaan
kebutuhan
domestik, perolehan devisa, dan
penyerapan tenaga kerja. Industri
keramik tile dunia tumbuh sebesar
10,1% pada tahun 2011 dengan total
produksi sebanyak 10,1 miliar meter
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persegi.
Indonesia
memproduksi
keramik tile sebanyak 317 juta meter
persegi atau 3% dari total produksi
dunia.

Sementara China, yang merupakan
produsen terbesar dunia, memproduksi
keramik tile sebanyak 4,8 miliar meter
persegi atau menguasai 45,7% dari
total produksi dunia. Untuk menjaga
kelangsungan
produksi
tersebut,
saat ini PT Perusahaan Gas Negara
(Persero) Tbk telah menandatangani
kesepakatan kontrak jual-beli gas bumi
dengan industri keramik Indonesia.

“Ini menjadi bukti bahwa PGN
siap menyulai gas untuk kebutuhan
industri
keramik,”
tegasnya.
Pemerintah
memiliki
komitmen
dalam
mengembangkan
industri
keramik dan selalu menyusun strategi
kebijakan terbaik untuk menciptakan
iklim usaha yang kondusif. Kapasitas
produksi industri keramik nasional
perlu ditingkatkan guna memenuhi
kebutuhan keramik, baik di dalam
negeri maupun di luar negeri, serta
mendorong ekspor dengan melakukan
promosi untuk perluasan pangsa pasar
ke negara-negara yang belum dimasuki
oleh negara pesaing.
Di tengah optimisme itu, kinerja
industri keramik kuartal II/2013
diprediksikan masih stagnan bila di
ban
dingkan dengan realisasi kinerja
kuartal I/2013. Ketua Umum Asosiasi
Aneka Industri Keramik Indonesia
(Asaki) Elisa Sinaga mengakui meski
diprediksi stagnan industri keramik

tumbuh lebih baik, yakni sekitar 15%,
bila dibandingkan dengan kinerja pada
kuartal II/2012. “Kalau dibandingkan
dengan kuartal I masih sama. Keadaan
perekonomian kita seperti sudah
optimal di sini, jadi tidak ada pening
katan lagi,” kata Elisa.

“Ada [perusahaan] yang mulai eks
pansi lagi. Mereka sedang finishing dan
pertengahan tahun ini ka
pasitasnya
akan bertambah. Karena ada perubahan
harga jual 5%—10%, pendapatan
mereka juga naik,” jelasnya.

Sementara itu, pada tahun ini, pro
duksi keramik diprediksi mencapai 390
juta m2, naik 18,18% di
bandingkan
dengan produksi pada tahun lalu yang
sekitar 330 juta m2. Adapun, omzet
pasar keramik pada kuartal II diprediksi
mencapai Rp7,5 triliun—Rp7,8 triliun.
Angka tersebut naik tipis dibanding
kan dengan omzet pada kuartal I/2013
yang mencapai mencapai rata-rata
Rp7 triliun—Rp7,5 triliun. Pihaknya
berharap, pada ta
hun ini bisa
memperoleh pendapatan hingga Rp30
triliun. Adapun, realisasi pendapatan
pada tahun lalu sebesar Rp24 triliun.
Menurut Elisa, pendapatan sektor
keramik paling tinggi akan diperoleh
pada pertengahan tahun ini. Pasalnya,
pada pertengahan tahun ini akan ada
tambahan kapasitas produksi dari
beberapa produsen.

Pada awal April 2013, produsen
keramik menaikkan harga jual 5%—
10% lantaran naiknya harga gas industri
dan listrik tahap dua pada April 2013.
Kenaikan harga pa
da dua komponen
bahan bakar ini membuat cost
production produsen keramik naik
5%—8%. Meskipun ada kenaikan
harga, pi
haknya meyakini prospek
industri keramik akan tetap cerah. Hal
ini terlihat dari target produsen yang
hampir seluruhnya terpenuhi.

Selain itu, pasar juga tidak tumbuh
signifikan sehingga menyebabkan
pasar keramik di periode itu dinili
stagnan. Produksi keramik kuartal
II ini diprediksi sekitar 95 juta—100
juta m2, sama persis dengan produksi
pada kuartal I/2013. Na
mun, jumlah
produksi tersebut meningkat 15%
dibandingkan dengan periode yang sa
ma tahun lalu.

Menurut Elisa, ada beberapa produ
sen yang kembali menaikkan harga jual
di kuartal II ini dengan alasan adanya
kenaikan harga BBM bersubsidi. Pa
dahal, pada awal April lalu, seluruh
produsen keramik sudah menaikkan
harga jual. “Harusnya, kenaikan harga
jual pada April sudah menghitung ada
nya kenaikan harga BBM subsidi. Na
mun, tetap saja ada beberapa produsen
yang akan menaikkan harga lagi.”

“Beberapa produsen yang akan
menaikkan harga lagi beralasan ke
naikan harga BBM bersubsidi me
nambah biaya distribusi mereka. BBM
kaitannya dengan biaya dis
tribusi,
kalau gas dan listrik pengaruhnya ke
cost production,” je
lasnya. Elisa juga
menuturkan hal terpenting dari industri
keramik adalah pasokan gas. Saat ini
pa
sokan gas masih belum merata,
seperti Sumatra Utara dan Jawa Barat
yang masih defisit. Dia berharap pe
merintah bisa membantu pasokan gas.

“Sekarang ada sedikit masalah
dengan bocornya pipa PGN di laut [21
Mei]. Sampai sekarang belum normal.
Ini berpengaruh ke industri di Bogor,
Karawang dan Jakarta,” katanya. Yang
pasti, lanjutnya, hingga saat ini PGN
masih memberikan pa
sok
an gas dari
tempat lain untuk in
dustri di Bogor,
Karawang, dan Jakarta. mi
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Genjot Industri
Pengolahan Kakao
Industri hilir kakao domestik memang lagi mempesona. Selain mampu
mendatangkan investasi baru, industri hilir kakao juga menghidupkan
kembali perusahaan yang sempat mati suri. Namun, masih banyak
permasalahan yang segera harus diatasi, seperti produktivitas dan mutu
kakao kita perlu dibenahi.

yang berkapasitas 20.000 ton per tahun.
Dengan
berkembangnya
lagi
industri hilir kakao, jelas butuh pasokan
yang memadai dari hulu. Oleh karena
itu, para pemangku kepentingan harus
memprioritaskan upaya peningkatan
produktivitas kakao.
Sayangnya, Program Gerakan
Nasional
Peningkatan
Produksi
dan Mutu Kakao (Gernas Kakao)
dari Kementerian Pertanian masih
dianggap belum optimal. “Kami
melihat program Gernas Kakao belum
dapat meningkatkan produktivitas dan
kesejahteraan petani rakyat,” ungkap
Ketua Umum Asosiasi Kakao Indonesia
(Askindo) Zulhefi Sikumbang.

S

ejak bea keluar (BK) kakao
berlaku pada 2010 lalu,
program penghiliran industri
kakao
terus
digalakkan
pemerintah. Bahkan, langkah itu
membuat investasi sektor hilir kakao
terus mengalir. Sejumlah investor yang
bakal masuk ke industri pengolahan
ini adalah Guan Chong Cocoa, PT
Cargill Indonesia, JB Cocoa, dan
pabrik patungan antara PT Comextra
Majora dan Barry Callebaut asal Swiss.
Selain investasi baru, ada pula
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perusahaan pengolahan kakao yang
sempat mati suri akibat kekurangan
bahan baku, kini beroperasi lagi.
Perusahaan itu, antara lain PT
Effem Indonesia (Makassar) yang
berkapasitas 17.000 ton per tahun,
PT Jaya Makmur Hasta (Tangerang),
kapasitas 15.000 ton per tahun, PT
Unicom Kakao Makmur Sulawesi
(Makassar) berkapasitas 10.000 ton per
tahun. Kemudian, ada PT Davomas
Abadi (Tangerang) yang berkapasitas
140.000 ton per tahun dan PT Maju
Bersama Cocoa Industries (Makassar)

Zulhefi
mengkritik,
Gernas
Kakao yang menggunakan bibit jenis
somatic embryogenesis (SE) merupakan
kekeliruan. Ini lantaran bibit itu belum
pernah diuji coba. Rendahnya harga biji
kakao dibandingkan harga sawit dan
karet juga menjadi masalah tersendiri
bagi peningkatan produksi. Zulhefi
menghitung, setiap 1 hektare kebun
kakao hanya sanggup menghasilkan
Rp8,5 juta per tahun. Namun, kebun
sawit atau karet dengan luas lahan
sama mampu menghasilkan Rp13,5
juta. Bahkan, harga rata-rata biji kakao
tahun ini hanya Rp17.000 per kg,
turun 29% dibandingkan dengan harga
tahun lalu. Tahun depan, harga kakao
diprediksi naik tipis, jadi Rp19.000
hingga Rp20.000 per kg.
Jangan heran, bila lahan kakao kian
menyusut akibat minimnya pendapatan
pekebun kakao. Tahun lalu kebun
kakao di Indonesia seluas 1,5 juta
hektare. Tahun ini menyusut menjadi
1,4 juta hektare. “Alih fungsi terjadi
di perkebunan swasta,” ungkap Ketua
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Asosiasi Industri Kakao Indonesia
(AIKI) Piter Jasman.
Dia menghitung, luas kebun kakao
milik swasta hanya 10% dari total
kebun. Mayoritas hasil kakao berasal
dari kebun rakyat. Sebagaimana
disinggung di atas, gencarnya investasi
memunculkan kekhawatiran adanya
persediaan bahan baku yang berkurang.
Pasalnya, penghiliran industri ini
tak diikuti oleh program untuk
meningkatkan produksi bahan baku.
Kehadiran beberapa investasi pada
industri hilir kakao, seperti Guan
Chong Cocoa, PT Cargill Indonesia,
JB Cocoa, dan pabrik patungan antara
PT Comextra Majora dan Barry
Callebaut asal Swiss juga otomatis
menumbuhkan kapasitas produksi
dalam negeri pada 2 tahun mendatang.
PT Cargill Indonesia telah berinvestasi
US$100 juta untuk pembangunan
pabrik pengolahan kakao di Gresik,
Jawa Timur. Pabrik yang berdiri di
Kawasan Industri Maspion (KIM) ini
akan menyerap 200 tenaga kerja.
Pada sisi lain, pabrik patungan
antara PT Comextra Majora dan
Barry Callebaut asal Swiss berkapasitas
28.000 ton per tahun memiliki nilai
investasi US$33 juta di Makassar.
Selain itu, ada penambahan kapasitas
pabrik Guan Chong Cocoa Berhad
dengan
investasi
US$24
juta.
Direktur Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao Indonesia Teguh Wahyudi
menyebutkan saat ini total produksi
kakao dalam negeri mencapai 350.000
ton per tahun dan masih mampu
menutupi kebutuhan pasokan bahan
baku untuk industri.
Meski demikian, pada 2 tahun
mendatang,
Teguh
memprediksi
industri membutuhkan total kebutuhan
pasokan bahan baku lebih dari 450.000
ton per tahun. Sementara itu, produksi
kakao dalam negeri cenderung stagnan
bahkan menurun. “Kalau produksi
tetap seperti ini per tahun, kami
memproyeksikan 2 tahun mendatang,
industri justru akan kekurangan dan
mengimpor bahan baku 50.000 ton
hingga 100.000 ton,” ujarnya.
Dia menambahkan produksi dalam

negeri cenderung menurun karena
pengurangan luas lahan dari 1,5 hektare
menjadi 1,2 hektare pada tahun lalu.
Hal ini perlu di waspadai mengingat
Indonesia saat ini merupakan produsen
biji kakao terbesar ketiga di dunia
setelah Pantai Gading dan Ghana.
Proyeksi peningkatan kapasitas produksi
industri kakao dari Kementerian
Perindustrian, bahkan lebih besar.
Berdasarkan data Kemenperin, pada
2011 kapasitas produksi industri kakao
mencapai 560.000 ton atau utilisasi
sebesar 44,6%.
Pada tahun lalu, kapasitas produksi
meningkat menjadi 660.000 ton dengan
utilisasi 66%. Adapun, investasi baru
yang muncul diprediksi menampah
kapasitas produksi sebanyak 307.000
ton per tahun. Oleh karena itu, jelas
Teguh, pemerintah perlu melakukan
antisipasi dengan melakukan programprogram peningkatanproduksi dalam
negeri dan perluasan lahan.
Selain itu, tak hanya industri yang
membutuhkan insentif untuk hilirisasi
kakao, tetapi juga para petani untuk
mendapatkan insentif bibit, pupuk,
dan penyuluhan. Di sisi lain, kalangan
pengusaha yang tergabung AIKI
menyambut positif rencana pemerintah
yang akan menerapkan sertifikasi
terhadap kakao nasional seperti halnya
pada sawit.

untuk meningkatkan produksi. “Kopi
kan nama daerah yang diangkat supaya
petaninya ikut memiliki, menanam
yang bagus, fermentasinya yang bagus,
supaya mendapat harga premium,”
katanya.
Dulu, tambahnya, yang diproduksi
cocoa
Indonesia, ke
depannya
diproduksi cocoa daerah seperti Bali
dengan Cokelat Bali. Menurut Piter,
saat ini harga biji kakao mencapai 2.100
dolar AS per ton setelah sebelumnya
sempat berada pada angka 1.600 dolar
AS pada 2008. Sebelum diterapkan bea
keluar, sekitar 70% dari total produksi
kakao nasional diekspor. “Sebanyak
30% baru diolah hilirisasi. Sekarang,
sekitar 30% total produksi biji kakao
nasional itu diekspor. Yang diolah
mencapai 70%. Kita sudah ke arah
hilirisasi,” ujarnya.
Saat ini, sudah ada permintaan
dari negara berkembang, seperti India,
China, dan Kamboja. Indonesia dapat
memenuhi permintaan itu, tetapi
Piter tidak mengatakan lebih lanjut
berapa jumlah permintaan negara
berkembang tersebut. Meski demikian,
dipenuhinya permintaan tersebut
karena Gernas Kakao yang diyakini
dapat meningkatkan produktivitas
minimal 1 ton per hektare. mi

Ketua Umum AIKI Piter Jasman
menilai hal itu dapat meningkatkan
permintaan asing terhadap produk
kakao dalam negeri. “Hal ini juga
dapat mendorong petani untuk
meningkatkan produksi,” katanya.
Sebelumnya
Menteri
Pertanian
Suswono
menyatakan, Indonesia
juga akan menerapkan sertifikasi
kakao yang dapat meyakinkan
konsumen
atas
keberlanjutan
(sustainability)
kakao
nasional.
“Indonesia akan menuju ke sustainable
kakao. Saat ini memang belum
diterapkan tapi arahnya ke sana,
ini untuk kepentingan konsumen,”
katanya.
Sementara
itu,
Piter
menambahkan, kakao dapat meniru
kopi yang mengangkat nama daerah
produksi kakao tersebut. Hal itu,
menurutnya, dapat mendorong petani
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Kemenperin Pacu Nilai
Tambah Produk Rotan
U
ntuk
itu,
pemerintah
dalam hal ini Kementerian
Perindustrian
melakukan
hilirisasi rotan menjadi
produk jadi rotan. Sejumlah daerah
dijadikan basis, terutama daerah
penghasil rotan seperti di Kalimantan,
Sulawesi
dan
Nangroe
Aceh
Darussalam.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri
Perindustrian Alex SW Retraubun
pada kunjungan kerjanya dalam
rangka program Pemberian Bantuan
Bangku Sekolah Rotan dalam rangka
Pelaksanaan Program Corporate Social
Responsibility (CSR), di Banda Aceh,
Selasa (4/6).
Menurut Alex, langkah hilirisasi
yang dilakukan di Aceh salah satunya
dengan mengirim tenaga ahli desain
dan tenaga ahli di bidang pembuatan
dan pengolahan rotan dari Cirebon.
“Cirebon sudah dikenal sejak dulu
sebagai pembuat produk rotan
berkualitas yang dapat memenuhi selera
pasar domestik dan ekspor,” ujarnya.
Turut serta dalam rombongan di
antaranya Staf Ahli Menteri Koperasi
dan
UKM
Bidang
Hubungan
Antar Lembaga Pariaman Sinaga
serta perwakilan dari Kementerian
Perdagangan
dan
Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Kemenakertrans) yang didampingi
Sekretaris Daerah Aceh T Setia Budi
mewakili Gubernur Aceh.
Pada kesempatan itu, Alex berharap
melalui program pendampingan tenaga
ahli ini bisa memberikan dampak positif
yang luas dan berkesinambungan bagi
wilayah-wilayah penghasil rotan di luar
Jawa. Dalam hal ini, desain dan tenaga
terampil dikirim ke daerah-daerah
penghasil rotan agar semua bahan
baku dapat diolah di daerah penghasil,
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Sebagai penghasil rotan terbesar di dunia, mayoritas rotan Indonesia
masih diekspor dalam bentuk rotan mentah. Akibatnya, Indonesia
memperoleh pemasukan yang minim karena nilai tambah dari rotan
itu sendiri diperoleh negara lain dengan mengolah bahan baku rotan
dari Indonesia menjadi barang jadi rotan.

menyerap tenaga kerja lokal, dan
memutus jaringan tengkulak/pengijon
yang selama ini masih beroperasi di
beberapa daerah penghasil rotan, yang
merugikan petani pemetik rotan.
Selain itu, peningkatan nilai
tambah rotan mampu membantu
menumbuhkan penyerapan tenaga
kerja,
meningkatkan
perolehan
devisa, peningkatan keterampilan,
dan menumbuhkembangkan industri
pendukung terkait lainnya.
“Indonesia merupakan negara
penghasil rotan terbesar di dunia,
diperkirakan 85% bahan baku rotan di
seluruh dunia dihasilkan oleh Indonesia,

sisanya dihasilkan oleh negara lain,
seperti Filipina, Vietnam, dan negaranegara Asia lainnya. Daerah penghasil
rotan di Indonesia tersebar di Pulau
Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan
Papua,” katanya.
Selama ini, rotan mentah diekspor
tanpa diolah sehingga nilai tambahnya
diperoleh negara lain. Oleh karena itu,
pemerintah mengeluarkan kebijakan
larangan ekspor rotan yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan
dan Produk Rotan yang berlaku pada
tahun 2012.
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Untuk
mendukung
kebijakan
tersebut, Kementerian Perindustrian
juga telah mengeluarkan peraturan
tentang alur pemetaan (roadmap)
industri furnitur, terutama furnitur
rotan. Hal tersebut tertuang dalam
Permenperin No. 90 Tahun 2011
tentang Peta Panduan Pengembangan
Klaster Industri Furnitur Tahun 20122016.
Dampak dari kebijakan pelarangan
ekspor rotan tersebut, total nilai ekspor
produk rotan sepanjang tahun 2012
mencapai US$202,67 juta yang terdiri
dari rotan furnitur senilai US$151,64
juta dan rotan kerajinan/anyaman
sebesar US$51,03 juta. “Angka ekspor
produk rotan tersebut mengalami
peningkatan 71% jika dibandingkan
pencapaian pada tahun 2011,” papar
Alex.
Tercatat, ekspor produk rotan senilai
US$143,22 juta pada 2012 yang terdiri
dari rotan furnitur sebesar US$128,11
juta dan rotan kerajinan/anyaman
sebesar US$15,11 juta. Alex berharap
program tersebut dapat mendorong
berkembangnya industri furnitur rotan
serta meningkatkan daya saing industri
rotan dengan tetap memperhatikan
kelestarian sumber daya rotan yang ada
di Aceh.
Tak lama berselang, Menteri
Perindustrian Mohamad S Hidayat
melakukan kunjungan kerja ke
Kalimantan Tengah, Rabu (12/6),
yang didampingi Dirjen Industri Agro
Benny Wachjudi, Staf Khusus Menteri
Perindustrian Benny Sutrisno, serta
pejabat instansi terkait, antara lain
Gubernur Kalimantan Tengah Agustin
Teras Narang, Bupati Barito Selatan
Farid Yusran, Bupati Barito Timur Zain
Alkim, CEO Indika Energy Group
Wishnu Wardhana, dan Direktur
Utama PT Multi Tambangjaya Utama
Hendrick U. Ibrahim.
Kemenperin
telah
menyusun
gerakan bersama untuk meningkatkan
penggunaan furnitur rotan Indonesia
di kantor-kantor instansi pemerintah,
swasta, dan sekolah-sekolah. Hidayat
menuturkan visi pemerintah ke depan
adalah menjadikan rotan sebagai
produk yang mendunia, tetap tetap

berciri khas Indonesia.
Oleh karena itu, mulai dari sekarang
sudah saatnya kita membangun
kebanggaan terhadap produk rotan,
salah satunya melalui peningkatan
penggunaan produk rotan baik di
sektor pemerintah, swasta, sekolahsekolah, maupun rumah tangga. Di
Barito Timur, Menteri Perindustrian
dan Gubernur Kalimantan Tengah
menyaksikan penandatanganan naskah
kesepakatan bersama (memorandum of
understanding/MoU) antara PT Multi
Tambangjaya Utama dengan tiga
kabupaten yaitu Barito Selatan, Barito
Timur, dan Barito Utara, bertempat
di Pusat Pengembangan Rotan
Bambulung, Barito Timur.
Nota kesepakatan itu merupakan
bagian dari kegiatan pengembangan
industri rotan di tiga kabupaten
tersebut dan menjadi rangkaian
kegiatan peningkatan penggunaan
furnitur rotan yang dilaksanakan oleh
Kemenperin melalui Tim Penggerak
Peningkatan Penggunaan Furniture
Rotan (TP3FR).
Seusai penandatanganan MoU, di
tempat yang sama Menperin meninjau
fasilitas pelatihan, pengolahan rotan dan
produksi mebel. Selanjutnya, Menperin
dan rombongan melakuan peninjauan
ke SDN Mangaris, Barito Selatan.
Sekolah tersebut telah mendapatkan
bantuan Program Comfort School with
Rattan dari PT. Multi Tambangjaya
Utama (MTU) melalui dana CSR.
“Penandatanganan
HalEnergy
Group
terhadap
peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan
pengembangan
industri
dalam
negeri,” kata CEO Indika Energy
Group Wishnu Wardhana.
PT
Multi Tambangjaya Utama (MTU),
anak perusahaan PT Indika Energy,
menjadi salah satu perusahaan yang
menyediakan dana CSR untuk
Program Comfort School with Rattan
di Kalimantan Tengah. Nilai program
tahap pertama ini mencapai Rp783,4
juta.
Saat ini, di Indonesia terdapat
sekitar 607.000 ruang kelas tingkat
pendidikan dasar (SD dan SMP) dan
sebanyak 332.000 ruang kelas (54%)

dalam kondisi rusak ringan hingga berat.
“Pemberian Bantuan Bangku Sekolah
Rotan dalam rangka pelaksanaan
Program Comfort School with Rattan
diharapkan dapat menunjang sarana
belajar siswa yang lengkap sehingga
mampu meningkatkan kecerdasan
bangsa, membangun generasi bangsa
yang lebih baik, dan mewujudkan
pencapaian MDGs Indonesia yang
lebih baik dari sekarang,” tegas
Menperin Hidayat.
Menperin mengharapkan dampak
dari Program Comfort School
with Rattan dapat mendorong
berkembangnya industri furnitur di
daerah penghasil bahan baku rotan
serta memberdayakan industri kecil
dan menengah furnitur rotan di
sentra industri rotan, salah satunya di
Kalimantan. Sementara itu, kepada
masyarakat luas diharapkan timbul
ketertarikan dan kepercayaan terhadap
produk rotan sesuai dengan Program
Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri (P3DN).
“Khusus BUMN dan Swasta,
kami mengharapkan agar dapat
mengalokasikan
dana
Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan
(PKBL) atau dana CSR-nya untuk
membantu pengadaan meja-kursi
yang terbuat dari rotan untuk sekolahsekolah” kata Menperin.
Berdasarkan data Kemenperin, nilai
total dana CSR yang sudah dan sedang
dimplementasikan sebanyak Rp4,3
miliar. Di hari yang sama, Menteri
Perindustrian, Gubernur Kalimantan
Tengah, dan Bupati Katingan, Duwel
Rawing, menyaksikan penandatangan
business agreement antara Komisaris
Utama PT Citra Borneo Lestari
Halim Rusli dan Direktur Utama
PD. Katingan Jaya Mandiri Sonny A
Pribadi di Rumah Dinas Gubernur
Kalimantan Tengah.
Business agreement tersebut berisi
kesepakatan antara kedua belah pihak
untuk membentuk PT Citra Katingan
Sejahtera, yang bergerak di bidang
usaha produksi dan suplai bahan baku
rotan setengah jadi (fitrit, core, dan peel)
dan W/S, serta produksi furnitur rotan.
mi
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Investasi Logam Dasar

Capai US$ 13, 3 Miliar
Industri logam dasar adalah salah satu sektor yang selalu bertumbuh
secara signifikan dari tahun ke tahun. Industri ini juga tak pernah
sepi dari investasi baru maupun ekspansi yang sudah eksisting.

D

irjen
Basis
Industri
Manufaktur
(BIM)
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin)
Panggah
Susanto mengatakan, ada sembilan
perusahaan yang melakukan investasi
maupun ekspansi di sektor logam dasar.
Kemenperin mencatat, sembilan
perusahaan tersebut antara lain adalah
PT KS Posco dengan nilai investasi
sebesar US$ 3 miliar, Nippon dan KS
senilai US$ 300 juta, perusahaan Jepang
sebesar US$ 300 juta, ekspansi oleh KS
sebesar US$ 140 juta, PT Delta Prima
sebesar US$ 40 juta, Indoferro US$
140 juta, Weda Bay Nikel senilai US$
5 miliar, dan Feni Haltim sebesar US$
1,6 miliar.
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“Investasi di hilir logam dasar itu
lebih cepat dari pada hulu. Misalnya,
ada rencana investasi oleh Nippon
Sumitomo dan PT Krakatau Steel Tbk
(KS). Nilainya sekitar US$ 300 juta.
Satu lagi ada rencana oleh perusahaan
Jepang. Nilainya sekitar US$ 300
juta. Juga investasi oleh PT Indonesia
Chemical Alumina. Di bidang
pengolahan alumina,” kata Panggah
Sementara
itu,
Menteri
Perindustrian MS Hidayat mengatakan,
kebutuhan pasar domestik akan
produk baja diperkirakan akan terus
mengalami peningkatan sekitar 8-9%
per tahun. Konsumsi baja perkapita
juga diperkirakan akan bertambah
menjadi 57 kilogram (kg) pada tahun

2015 dari tahun 2010 yang sebesar 48
kg.
Hal itu merupakan salah satu bukti
bahwa investasi di sektor logam dasar
memiliki prospek yang menjanjikan.
Pemerintah, kata Hidayat, juga
memberikan sejumlah insentif sebagai
daya tarik investasi. Insentif itu antara
lain adalah insentif fiskal berupa tax
holiday (PMK 130 Tahun 2011) dan
tax allowance (PP No 52 Tahun 2011)
serta pembebasan bea masuk atas impor
mesin serta barang dan bahan untuk
pembangunan atau pengembangan
industri dalam rangka penanaman
modal (PMK 176 Tahun 2009).
Selain itu, pemerintah juga
mengeluarkan kebijakan perlindungan
berupa SNI Wajib, safeguard, anti
dumping, dan mekanisme pengendalian
impor berupa Importir Produsen (IP) /
Importir Terdaftar (IT) serta faktor
pendorong
terjadinya
kebutuhan
produk baja dari pelaksanaan program
Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI).
“Upaya pemerintah ini di atas
setidaknya telah berhasil menarik
sembilan sembilan investor industri
logam dasar dengan nilai investasi
seluruhnya mencapai US$ 13,3 Miliar,”
kata Hidayat.
Hidayat menambahkan, investasi
baru tersebut diharapkan mampu
mensubstitusi
kebutuhan
pasar
domestik sebesar 6,8 juta ton per tahun
dari impor saat ini yang mencapai 9
juta ton per tahun.
Untuk itu, agar pengembangan
industri nasional terarah, efektif dan
efisien sebagaimana yang diamanatkan
Undang-Undang No. 4 Tahun 2009
tentang
Pertambangan
Mineral
dan Batu Bara, maka Kemenperin
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menyusun Roadmap pengembangan
industri
logam
nasional
yang
terdiri dari Roadmap Industri Baja,
Aluminium, Nikel, dan Tembaga
dengan memanfaatkan potensi logam
dalam negeri.
Hidayat menilai, pembangunan
Integrated Steel Mill PT Krakatau–
Posco merupakan suatu potensi yang
besar dalam peningkatan kapasitas dan
kapabilitas industri baja di Indonesia.
PT Krakatau-Posco akan memproduksi
3 juta ton slab per tahun mulai akhir
tahun 2013, dimana sebesar 1,5 juta
ton slab diproduksi menjadi pelat baja
(HRP) dan sisa slab akan digunakan
untuk kebutuhan PT Krakatau Steel
dan Posco-Korea.
“Dengan
demikian.kebutuhan
produk baja lembaran yang selama
ini diimpor dapat disubstitusi oleh
produk PT Krakatau-Posco. Dengan
begitu, akan tumbuh industri hilir
yang berbahan baku pelat baja yang
mampu meningkatkan nilai tambah
bagi tumbuhnya industri perkapalan,
infrastruktur, permesinan, dan lainlain,” tambahnya.
Pabrik KS –Poso Rampung Akhir
Tahun
Di sisi lain, manajemen PT
Krakatau Steel (Persero) Tbk optimistis

pembangunan pabrik baja PT KSPosco tahap pertama dapat selesai
akhir tahun 2013. Direktur Utama PT
Krakatau Steel (Persero) Tbk Irvan
Kamal Hakim mengatakan, perusahaan
joint venture antara PT Krakatau Steel
(Persero) Tbk (KS) dan Pohang Iron &
Steel Company (Posco) tersebut dapat
beroperasi secara komersial pada 2014.
“Saat ini, progress pembangunan
pabrik baja tahap pertama KS-Posco
telah mencapai 85%. Kami pastikan
pabrik dapat selesai pada kuartal
keempat 2013, dan siap beroperasi awal
tahun depan,” kata Irvan.
Pabrik
baru
tersebut
akan
memproduksi bahan baku baja berupa
pelat dan slab untuk memenuhi
kebutuhan berbagai sektor industri.
Di antaranya adalah industri galangan
kapal, konstruksi, dan manufaktur
domestic sekaligus memasok kebutuhan
KS yang saat ini sedang melaksanakan
proyek peningkatan kapasitas pabrik
Hot Strip Mill (HSM).
Pabrik baja PT Krakatau Posco
tahap pertama akan memiliki kapasitas
produksi sebesar 3 juta ton per tahun,
serta akan ditingkatkan lagi menjadi 6
juta ton per tahun, setelah selesainya
pembangunan pabrik tahap kedua.
“Jumlah kapasitas tersebut dua

kali dari total kapasitas produksi
Krakatau Steel saat ini. Kami berharap
pengoperasian pabrik baru ini mampu
mengantisipasi lonjakan kebutuhan
baja khususnya di pasar domestik yang
diperkirakan tumbuh 8-9% per tahun
dari tahun lalu yang mencapai 10,4 juta
ton,” ujar Irvan.
Irvan mengatakan, pengoperasian
Krakatau Posco dapat menekan biaya
inventory dan modal kerja KS, karena
dapat mengurangi kebutuhan slab
impor sebagai bahan baku Hot Rolled
Coil (HRC).
HRC merupakan produk baja
yang saat ini menjadi sumber
pendapatan
utama
perseroan.
Selain itu, beroperasinya KS Posco
juga berdampak positif terhadap
pertumbuhan ekonomi nasional.
Irvan juga menyebutkan total biaya
investasi pembangunan pabrik baja
PT Krakatau Posco mencapai US$ 2,7
miliar atau sekitar Rp 23,94 triliun,
dengan komposisi kepemilikan saham
30% dimiliki KS dan Posco menguasai
70%. Berdasarkan kesepakatan bersama,
KS memiliki opsi untuk meningkatkan
porsi kepemilikan saham di PT KSPosco mencapai 45%. mi
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PT Intisar Primula

Aplikasi
Teknologi
Pada Kunci

Tidak banyak perusahaan Indonesia yang berhasil mengembangkan
produknya sendiri dengan menggunakan merek sendiri dan berhasil eksis
baik di pasar lokal maupun internasional. Hanya perusahaan tertentu saja
yang berhasil eksis di pasar karena mereka memiliki budaya untuk selalu
melakukan inovasi produk tanpa henti sesuai dengan tuntutan yang ada
di pasar.

S

alah satu diantara sekian
perusahaan yang berhasil
eksis di pasar itu adalah PT
Intisar Primula. Perusahaan
ini
mampu
mengembangkan
berbagai produk berbasis information
technology berupa produk kunci hotel,
mesin absensi dan mesin antrian.
Berdiri sejak tahun 1985, PT
Intisar Primula pada awalnya menekuni
bidang usaha distribusi produk IT dari
luar negeri seperti mesin kasir, mesin
absensi dan CCTV. Setelah lima tahun
menggeluti bidang usaha distribusi dan
mengenal betul karakteristik pasar yang
ada, maka pada tahun1990 perusahaan
mulai melakukan usaha pengembangan
berbagai produks ejenis dengan
mengandalkan kemampuan riset dan
pengembangan sendiri. Beberapa jenis
produk yang kini sudah diproduksi
sendiri yang juga menggunakan
mereksen diri diantaranya mesin asensi,
mesin antrian nirkabel (wireless), dan
kunci hotel (Airkey dengan merek
sendiri ‘Cardnetic’).
Dengan kemampuan perancangan
dan inovasi produk putra-putri anak
bangsa yang bekerja di perusahaan,
perusahaan ini mampu memanfaatkan
tingkat kandungan dalam negeri
(TKDN) rata-rata sebesar 30% untuk
berbagai produk yang dihasilkannya.
Atas prestasi tersebut pada tahun 2008
lalu pemerintah menganugerahkan
penghargaan
Rintisan
Teknologi
kepada perusahaan. Sebelumnya, pada
tahun 2007 PT Intisar Primula juga
mendapatkan penghargaan Indonesia
Good Design Selection (IGDS) Award
atas hasil rancangan produknya.
Untuk
produk
mesinabsensi
PT
Intisar
Primula
berhasil
mengembangkan produk mesin absensi
yang menggunakan sensor/pendeteksi
panas tubuh. Dengan menggunakan
sensor panas tubuh ini maka mesin
absensi produksi PT Intisar Primula
tidak akan bisa dimanipulasi oleh
karyawan atau pekerja yang nakal.
Dengan demikian mesin absensi
ini lebih aman dan dapat mencegah
prilaku curang dari karyawan/pekerja.
Sementara itu, untuk produk kunci
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hotel, PT Intisar Primula tidak menggunakan
sistem kartu magnetik yang sebelumnya banyak
digunakan di hotel-hotel atau apartemen. Sebab,
salahsatu kelemahan penggunaan kartu magnetic
itu adalah bahwa kartu magnetic itu cepat aus
sebagai akibat dari seringnya digesek dalam proses
penggunaannya. Sebagai penggantinya, PT Intisar
Primula menggunakan kartu pintaratau Smart
Card (mifare). Dengan menggunakan sistem mifare
ini maka kartu pintar cukup didekatkan saja (tidak
perlu digesek).
Kelebihan lainnya dari kunci hotel produksi
PT Intisar Primula adalah baik perangkat keras
(hardware) maupun piranti lunaknya (software)
merupakan hasil pengembangan PT Intisar
Primula sendiri yang dikerjakan oleh putra putri
dari negeri sendiri. Dengan demikian, berbagai
piranti tersebut dapat diintegrasikan dengan piranti
yang digunakan atau yang ada di hotel.
Beberapa jaringan hotel di tanah air yang kini
sudah menggunakan kunci hotel produksi PT
Intisar Primula diantaranya Hotel Ashton, Hotel
Cipta Jakarta, Hotel Grand Cempaka, Hotel
Godway, Guest House Senopatidan lain-lain.
Sementara itu, untuk mesin antrian nirkabel
produksi PT Intisar Primula kini sudah banyak
digunakan berbagai perusahaan di dalam negeri.
Salah satu perusahaan yang banyak memakai
produk mesin antrian buatan PT Intisar Primula
adalah PT Telkomsel yang menggunakannya
di seluruh unit pelayananTelkomesl di seluruh
Indonesia.
Produk kunci hotel, mesin absensi dan mesin
antrian produksi PT Intisar Primulak ini sudah
diekspor keberbagai negara di dunia, antara lain ke
AmerikaSerikat, Ekuador, Srilangka, Timor Leste
dan lain-lain. mi
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Alat Pengolah
Limbah Bergerak
Tingginya volume limbah batik disebabkan penggunaan pewarna kimia, menginspirasi
dosen Fakultas Teknik Universitas Nasional Sebelas Maret (UNS) memproduksi Unit Alat
Pengolah Limbah (UPAL) Reaktor Elektrokimia.
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A

dalah Budi Utomo, yang
mulai penelitian ini sejak
tahun 2009, melanjutkan
penelitian
rekan-rekan
akademisnya yang bergerak sejak tahun
2006.
Dosen yang studi S1-nya mengambil
bidang Teknik Sipil dan melanjutkan
perolehan gelar Strata Duanya di
Institut Teknologi Bandung jurusan
Teknik Kimia ini, mengawali penelitian
awalnya dengan mulai mengolah limbah
batik yang menggunakan pewarna zat
kimia. Waktu itu hasil penelitiannya
masih menghasilkan volume hasil
olahan di bawah 50 persen, sehingga
dipandang efisiensinya masih rendah.
“Awalnya
saya
mengadakan
penelitian
untuk
pengembangan
kawasan Batik Kauman, karena di
daerah tersebut terdapat situs bangunan
kuno. Mereka sebenarnya cukup
pandai membatik, tetapi konsumennya
menghendaki penggunaan warna
sintetis/pewarna
kimia.
Industri
Batik Kauman sendiri akhirnya tidak
berkembang, karena tidak tahu ke mana
limbah batiknya mau dibuang atau
dialirkan, sementara limbah juga tidak
boleh dibuang ke drainase.
Dengan kondisi tersebut akhirnya
masyarakat Kauman justru mengirim
kain mori ke daerah lainnya, dan
batik tersebut justru diproduksi di luar
Kauman. Jadi masyarakat Kauman yang
mendesain batik, sementara proses
produksinya dilakukan di lokasi yang
dekat dengan sungai.
Beberapa sentra produksi batik
di Solo antara lain terdapat di daerah
Laweyan, Mojo (Solo arah timur
Bengawan Solo), dan juga Sonda’an,
suatu wilayah yang lokasinya dekat
Laweyan. Sementara para pembatik di
Laweyan sendiri, sebenarnya kini sudah
banyak yang mengadopsi penggunaan
pewarna alam.
“Akhirnya lambat laun saya
terus melakukan penelitian efisiensi
pengolahan limbah, menggunakan

empat liter air limbah dengan tingkat
voltase yang bervariasi. Pada akhirnya,
hasilnya menunjukkan tingkat efisiensi
sudah mencapai 75 persen (untuk
pewarna sintetis/kimia), dan konsentrasi
batik dalam parameter COD (Chemical
Oxygen Demand) sudah turun sampai
85 persen. Kebutuhan Oksigen di
sini adalah untuk mereduksi bahan
pencemaran kimia, karena sebelum
diolah kadar COD-nya 300 mg/liter,
dan setelah diolah menjadi 100 mg/liter.
Sementara kalau batiknya menggunakan
pewarna alam, efisiensinya bisa sampai
85 persen, papar Budi.
Dengan perbandingan tersebut, di
mana bahan pencemaran kimia, yakni
kadar COD sudah turun dari 300
mg/liter menjadi 100 mg/liter, maka
kami sudah mampu memenuhi kadar
baku mutu sungai. Tentu kami tidak
berhenti di sini, karena sampai kini
masih berupaya mengembangkan unsur
lainnya. Hal tersebut dilakukan seperti
melalui modifikasi peralatan ataupun
menambah waktu proses pengaliran
listriknya dari sekitar 40 menit, menjadi
lebih lama lagi prosesnya. Jika yang ingin
diolah adalah batik yang menggunakan
pewarna alam, efisiensinya bisa sampai
85 persen. Sebab pada dasarnya semua
zat pewarna bisa saja diurai dengan
alat UPAL – Reaktor Elektrokimia
buatannya,”jelas Budi.

Ketika mendesain alat ini secara
prototype diperlukan waktu sekitar
sebulan.Tetapi karena seluruh komponen
seperti adaptor, filter, perlengkapan
elektronik, besi-besi semua diproduksi
dari dalam negeri, dalam waktu sekitar 2
minggu proses perakitan produksi dapat
dilakukan. Berbagai negara seperti dari
Swedia, Korea Utara, Vietnam, India,
dan Bangladesh ini sudah menyatakan
minat, dan mereka siap berbagi
pengalaman dalam hal ini.
Total berat kotor alat yang tadinya
merupakan hasil percobaan dan dibiayai
oleh pihak kampus ini, diperkirakan
sekitar 200 kg. Alat yang konsepnya
dapat berpindah-pindah (mobile) ini,
sudah dipesan sebanyak dua unit masingmasing untuk kelompok pembatik dari
daerah Bantul dan juga Kulonprogo.
“Karena itu alat yang dapat dipergunakan
oleh satu paguyuban secara bergantian
ini, memang didesain untuk para IKM
batik dalam satu komunal,” tambah
Budi yang berniat secara kontinu
menyempurnakan tingkat kemampuan
penggunaan alatnya ini. mi

Secara lebih sederhana, yang
dilakukan melalui alat pengolah
limbah ini sebenarnya adalah melalui
proses kimia dan elektro, dengan cara
mengapungkan sejumlah partikel
stabil seperti limbah B3, termasuk
berbagai jenis logam berat, atau
mengikat berbagai zat pewarna tersebut
ke permukaan, sehingga muncul
gelembung-gelembung. Kesulitannya
justru karena alat ini belum diproduksi
secara komersial, sehingga harganya
masih mahal, sekitar Rp 70 juta per
unit, untuk operasional volume air 250
liter dengan kekuatan 10 ribu kwh, dan
proses perakitan produksinya sekitar 2
minggu.
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PTKI Medan

Pusat Penyedia Tenaga Kerja Industri Kelapa Sawit
Pendidikan Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan, melakukan
penguatan untuk mendukung spesialisasi dan kompetensi dengan
cara mendirikan pabrik mini kelapa sawit. Selain itu PTKI juga akan
segera mendirikan laboratorium uji.

H

al itu dikatakan Kepala
Pendidikan
Teknologi
Kimia Industri (PTKI)
Medan, Ir Manyur MSi
kepada wartawan Kina yang berkunjung
ke kantornya di Medan, baru-baru ini.
Pendirian pabrik mini kelapa sawit
katanya sangat mendukung para siswa
yang sedang mempersiapkan diri tampil
sebagai tenaga keja siap pakai sekaligus
mendukung KEK Sei Mangkey, sebagai
kawasan industri berbasis kelapa sawit.
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Sementara itu, Kepala Pusat
Pendidikan dan Latihan Industri,
Mujiono mengatakan PTKI Medan
akan tampil menjadi perguruan tinggi
penyedia tenaga kerja terampil siap
pakai, khusus untuk industri kelapa
sawit.
Nantinya, para pelaku industri
kelapa sawit tidak perlu repot lagi
untuk mencari tenaga terampil sebab
sudah disiapkan oleh PTKI.

Perkembangan industri kelapa
sawit dan turunannya, memang sangat
memberikan
konsekuensi
untuk
membutuhkan tenaga terampil di
bidang proses dan mekanik. Di masa
datang juga lanjut Mansyur, seperti
diungkapkan Mujiono, PTKI adalah
merupakan perguruan tinggi yang
menjadi penyedia tenaga kerja dan
mekanik yang dibutuhkan sektor
industri kelapa sawit.

I n s e r t

‘’Tugas kami memang melahirkan
tenaga kerja terampil yang siap
pakai sehubungan pula dengan
diitetapkannya reposisi PTKI Medan
dengan spesialisasi dan kompetensi
teknologi pengelolaan kelapa sawit dan
turunannya.
Sebagai institusi pendidikan yang
bertugas mencetak tenaga kerja siap
pakai, dosen-dosen sebagai tenaga
pengajar di PTKI juga mengikuti
training di beberapa perusahaan besar.
Para dosen diharuskan tidak hanya
menguasai teori, akan tetapi praktek
harus pula dipahami.
“Jika sudah demikian, para siswa
saat menerima ilmu sudah lengkap teori
dan praktek ditambah lagi nanti para
siswa langsung berhadapan dengan
pabrik mini,’’ jelasnya.
PTKI
Medan
yang
sesuai
program akan dijadikan sebagai
lembaga pendidikan yang mengarah
ke spesialisasi industri sawit, kini
kewalahan memenuhi permintaan
pelaku industri. Pasalnya, jumlah
siswa yang ditelorkan PTKI setiap
tahun sangat jauh dari jumlah yang
dibutuhkan pelaku industri.

Mansyur MSi menjelaskan jebolanjebolan PTKI umumnya sudah bekerja
di beberapa pabrik kimia berkelas di
dalam negeri seperti Pertamina dan
sebagainya. Bahkan sebagian ada yang
bekerja di luar negeri.
Dalam setahun, PTKI yang berada
di bawah naungan Kementerian
Perindustrian
hanya
mampu
menelorkan 1.000 tenaga terampil yang
menyandang gelar D-3 dan memang

begitulah daya tampung PTKI.
Disebutkan bahwa dari sekitar
1.000 orang siswa yang ditelorkan
PTKI setiap tahun, 95 persen
diantaranya langsung diserap industri
dan hanya 5 persen yang melanjutkan
pendidikannya untuk meraih gelar S-1.
Artinya, para siswa di PTKI, yang masih
kuliah, juga sudah dipesan oleh pelaku
industri untuk segera dipekerjakan jika
sudah lulus. Umumnya sudah inden
bahkan sejumlah perusahaan di Batam
sudah wating list.
Pimpinan PTKI ini sebenarnya
ingin mengatakan jika jebolan PTKI
sangat disenangi pelaku industri karena
sudah siap pakai. Disebutkan pula
bahwa terhitung tahun mendatang
PTKI sudah masuk jenjang standar
kompetensi nasional industri khusus
untuk industri kelapa sawit.
Artinya, seluruh jebolan perguruan
tinggi ini, selain mendapat ijazah, juga
dibekali dengan sertifikat kompetensi,
yang artinya pula, sebuah industri
yang mempekerjakan tenaga terampil
jebolan PTKI akan bergengsi karena
pekerjanya sudah memiliki sertifikat
kompetensi di bidangnya.
Perguruan
juga
memberi
kesempatan kepada para dosen untuk
melakukan penelitian guna mengasah
disiplin ilmunya dan mengirim para
dosen untuk mengikuti seminarseminar dan pelatihan bergengsi. mi
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Industri Tumbuh Dua
Digit Tahun 2020
oleh : I Nyoman Wirya Artha
Pertumbuhan industri pengolahan yang memberikan nilai tambah ekonomi (manufaktur) diyakini akan
terus melaju pesat dalam beberapa tahun mendatang. Sebelum era reformasi, industri manufaktur selalu
bertumbuh positif melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, setelah itu tren pertumbuhan
industri tidak stabil dan cenderung berubah.

P

ada tahun 2005, pertumbuhan
industri manufaktur terhadap
produk domestic bruto (PDB)
mencapai 5,86% atau sedikit
di atas pertumbuhan ekonomi nasional
yang sebesar 5,69%. Lalu pada tahun
2009, pertumbuhan itu mengalami
penurunan menjadi 2,56%, sedangkan
ekonomi juga menurun menjadi 4,63%.
Kemudian pada tahun 2011, industri
kembali bertumbuh menjadi 6,74%
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atau melebihi pertumbuhan ekonomi
yang sebesar 6,49%.
Menapaki tahun 2013 yang
penuh
tantangan
dan
masih
diliputi
ketidakpastian
ekonomi
global, pemerintah masih memiliki
pekerjaan besar untuk melaksanakan
pembangunan
industri
nasional,
dengan sasaran utama antara lain adalah
pertumbuhan industri pengolahan
non-migas sebesar 6,5%, penyerapan

tenaga kerja sektor industri sebanyak
400 ribu orang, meningkatnya ekspor
sektor industri hingga mencapai US$
125 miliar, serta investasi PMA sebesar
US$ 12 miliar dan investasi PMDN
sebesar Rp 42 Triliun.
Memasuki kuartal I/2013, industri
kembali menunjukkan sinyal positif
karena mampu bertumbuh hingga
6,69% dan mampu melampaui ekonomi
yang sebesar 6,02%. Sektor industri

A r t i k e l

yang mampu bertumbuh hingga dua
digit adalah industri logam dasar besi
dan baja 13,14%, industri pupuk, kimia
dan barang dari karet mencapai 11,41%,
serta industri alat angkut, mesin dan
peralatan 10,51%,
Pertumbuhan
industri
juga
ditopang oleh tingginya investasi di
sektor industri serta konsumsi dalam
negeri. Nilai investasi Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) sektor
industri pada triwulan I/2013 sebesar
Rp 10,93 triliun atau meningkat sebesar
34,55%, sedangkan nilai investasi
Penanaman Modal Asing (PMA)
sektor industri mencapai US$ 4,55
miliar atau meningkat sebesar 96,83%
dibandingkan periode yang sama tahun
2012.
Pemerintah
pun
optimistis,
industri manufaktur bakal bertumbuh
hingga dua digit pada tahun 2020
dan setelahnya. Demi mencapai
target pertumbuhan hingga dua
digit, pemerintah pastinya perlu
mengeluarkan sejumlah kebijakan yang
tepat sasaran.
Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin)
menyatakan,
pertumbuhan industri bisa dicapai
dengan menjalankan lima program.
Pertama adalah kebijakan fiskal untuk
mendorong investasi industri di dalam

negeri, seperti tax holiday untuk
industri pionir, tax allowance untuk
industri tertentu di daerah, bea masuk
ditanggung pemerintah (BMDTP),
pembebasan pajak pertambahan nilai
(PPN), pajak penjualan atas barang
mewah (PpnBM), bea masuk yang
antara lain untuk komponen kendaraan
bermotor, serta penetapan bea keluar
untuk 65 jenis tambang mineral.
Kedua, harmonisasi kebijakan
pengembangan
industri
berbasis
hasil tambang mineral terkait dengan
keuntungan dan divestasi, serta
perizinan dan royalti. Ketiga, upaya
fasilitasi promosi investasi dari produk
industri, khususnya industri yang
berbasis sumber daya alam (SDA),
yakni agro, bahan tambang mineral,
dan migas. Keempat, program mobil
ramah lingkungan (Low Carbon
Emission/LEC). Lalu kelima adalah
pengembangan kawasan industri baru.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan, pembangunan sektor
industri sebagai salah satu tulang
punggung perekonomian nasional pada
saat ini menghadapi berbagai tantangan
yang tidak mudah, antara lain : (1)
Pelemahan pasar di Amerika dan
Uni Eropa yang cukup berpengaruh
terhadap
kinerja
ekspor,
(2)
Ketergantungan bahan baku dan bahan

penolong yang masih cukup tinggi, (3)
Membanjirnya produk-produk impor
di pasar dalam negeri, serta (4) Bea
masuk yang sudah sangat rendah dan
adanya isu-isu baru dalam Liberalisasi
(environmental goods, Information and
Technology Agreement ke-2 / ITA-2).
Namun
demikian,
lanjutnya,
kita masih memiliki banyak peluang
untuk menjaga kinerja pertumbuhan
industri agar tetap tinggi, di antaranya
: (1) Potensi perbaikan ekonomi negara
mitra sebagai pasar utama produk
Indonesia ; (2) Besarnya pasar dalam
negeri dengan jumlah kelas menengah
mencapai 134 juta orang; (3) Potensi
peningkatan investasi di dalam negeri
baik PMA maupun PMDN; (4)
Pertumbuhan sektor-sektor tersier
yang cukup tinggi, yang dapat dijadikan
penghela pertumbuhan industri; serta
(5) Belanja pemerintah dan belanja
modal (CAPEX) BUMN yang bisa
diarahkan untuk P3DN.
Apabila
semua
tantangan
mampu diminimalisir, maka target
pertumbuhan industri hingga dua digit
pun bukan hanya sekedar impian. Pada
akhirnya, lapangan pekerjaan di Tanah
Air pun akan semakin tercipta lebih
banyak lagi. Semoga! mi
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Kesiapan Masyarakat Indonesia

Menuju AEC 2015
oleh : Yani Iriawadi

Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang cukup bagus, pertumbuhan
ekonomi tertinggi di dunia, setelah China dan India. Ini akan menjadi modal
yang penting untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia menuju Asean
Economic Community (AEC) 2015.

I

ndonesia merupakan salah satu
negara dengan populasi terbesar
di kawasan Asia Tenggara.
Indonesia termasuk negara
heterogen dengan berbagai
jenis suku, bahasa, dan adat istiadat
yang terhampar dari Sabang sampai
Merauke.
AEC 2015 dibentuk dengan misi
menjadikan perekonomian Asean
menjadi lebih baik dan mampu
bersaing dengan negara-negara yang
perekonomiannya dinilai lebih maju.
Selain itu juga, langkah itu juga
56
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diharapkan dapat menjadikan posisi
Asean menjadi lebih strategis di kancah
Internasional.
Kita
berharap
terwujudnya
komunitas masyarakat ekonomi Asean
ini dapat membuka mata semua pihak,
sehingga terjadi suatu dialog antar
sektor. Nantinya juga diharapkan saling
melengkapi di antara para pemangku
kepentingan
(stakeholder)
sektor
ekonomi di negara-negara Asean
ini.
Misalnya, infrastruktur. Jika
kita berbicara tentang infrastruktur,
mungkin Indonesia masih sangat dinilai

kurang, baik itu berupa jalan raya,
bandara, pelabuhan, dan sebagainya.
Dalam hal ini, kita dapat memperoleh
manfaat dari saling tukar pengalaman
dengan anggota Asean lainnya.
Jika dilihat dari sisi demografi
sumber daya manusia (SDM),
Indonesia dalam menghadapi AEC
ini sebenarnya merupakan salah satu
negara yang produktif. Bila dilihat dari
faktor usia, sebagian besar penduduk
Indonesia atau sekitar 70%-nya
merupakan usia produktif. Jika kita lihat
pada sisi ketenagakerjaan, kita memiliki
110 juta tenaga kerja. Namun, apakah
sekarang ini kita sudah memanfaatkan
jumlah itu dengan maksimal?
Untuk itu, kita harus mampu
meningkatkan
kepercayaan
diri.
Sebetulnya apabila kita memiliki
kekuatan untuk bisa bangkit dan

A r t i k e l

terus
menjaga
kesinambungan
stabilitas ekonomi kita yang sejak awal
pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono ini terus meningkat, angka
kemiskinan dapat ditekan seminim
mungkin, dan bidang ekonomi lainnya
pun mengalami kemajuan yang cukup
signifikan.
Dengan hal tersebut, banyak sekali
yang bisa kita wujudkan terutama
dengan merealisasikan AEC 2015
nanti. Stabilitas ekonomi Indonesia
yang kondusif ini merupakan sebuah
tanggung jawab, meski belakangan ini
sedikit terganggu akibat terganggu
kondisi ekonomi regional dan global.
Indonesia diprediksi akan menjadi
sebuah kekuatan tersendiri, apalagi
dengan sumber daya alam yang begitu
besar, maka akan sangat tidak masuk
akal apabila kita tidak bisa berbuat
sesuatu dengan hal tersebut. Melihat
kondisi ekonomi Indonesia yang
stabil dan mengalami peningkatan
yang signifikan dalam beberapa tahun
belakangan ini, saya menyimpulkan
mengenai kesiapan Indonesia dalam
menyongsong AEC bisa dikatakan
siap. Itu dapat dilihat dari keseriusan
pemerintah dalam menangani berbagai
masalah pada bidang ekonomi, baik
itu masalah dalam negeri maupun luar
negeri.
Dari dalam negeri, Indonesia
telah berusaha untuk mengurangi
kesenjangan ekonomi Kesenjangan
antara pemerintah pusat dengan
daerah lalu mengurangi kesenjangan
antara pengusaha besar dengan usaha
kecil dan menengah (UKM) dan
peningkatan dalam beberapa sektor
yang mungkin masih harus didorong
untuk meningkatkan daya saing.
Berkaca pada salah satu statement
AEC 2015 bahwa “Masyarakat Asean
2015 adalah warga Asean yang cukup
sandang pangan, cukup lapangan
pekerjaan, pengangguran kecil tingkat
kemiskinan berkurang melalui upaya
penanggulangan kemiskinan yang
konkret.” Pemerintah Indonesia sampai
dengan saat ini terus berusaha untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia
itu sendiri makmur dan berkecukupan
sebelum memasuki AEC kelak.
Pada awalnya, Asean hanyalah

sebuah organisasi regional yang
bentuk kerjasamanya tidak longgar
(loose). Namun, dengan adanya Asean
Charter, maka negara-negara Asean
membentuk suatu masyarakat Asean
yang mempunyai tiga pilar utama yaitu,
Asean Economic Community, Asean
Security Community, dan Asean SocioCultural Community dengan tujuan
terciptanya stabilitas, perdamaian, dan
kemakmuran bersama di kawasan.
Pada awalnya, Asean Community
akan diwujudkan pada 2020, tetapi
akhirnya dipercepat menjadi 2015.
AEC
sebenarnya
merupakan
bentuk integrasi ekonomi yang sangat
potensial di kawasan maupun dunia.
Barang, jasa, modal, dan investasi akan
bergerak bebas di kawasan ini. Integrasi
ekonomi regional memang suatu
kecenderungan dan keharusan di era
global saat ini.
Hal ini menyiratkan aspek
persaingan
yang
menyodorkan
peluang sekaligus tantangan bagi
semua negara. Skema AEC 2015
tentang ketenagakerjaan, misalnya,
memberlakukan liberalisasi tenaga
kerja profesional papan atas, seperti
dokter, insinyur, akuntan, dsb.
Celakanya tenaga kerja kasar yang
merupakan “kekuatan” Indonesia tidak
termasuk dalam program liberalisasi
ini. Justru tenaga kerja informal yang
selama ini merupakan sumber devisa
nonmigas yang cukup potensional
bagi Indonesia, cenderung dibatasi
pergerakannya di era AEC 2015.
Ada tiga indikator untuk meraba
posisi Indonesia dalam AEC 2015.
Pertama, pangsa ekspor Indonesia ke
negara-negara utama Asean, seperti
Malaysia, Singapura, Thailand, dan
Filipina cukup besar. Dua indikator
lainnya bisa menjadi penghambat, yaitu
menurut penilaian beberapa institusi
keuangan internasional-daya saing
ekonomi Indonesia jauh lebih rendah
ketimbang Singapura, Malaysia, dan
Thailand.
Percepatan investasi di Indonesia
tertinggal dibandingkan dengan negara
Asean lainnya. Namun, kekayaan
sumber alam Indonesia yang tidak
ada duanya di kawasan, merupakan

keuntungan (local-advantage) yang
tetap menjadi daya tarik kuat, di
samping jumlah penduduknya terbesar
yang dapat menyediakan tenaga kerja
murah.
Sisa krisis ekonomi 1998 yang
belum juga hilang dari Bumi Pertiwi
masih berdampak pada rendahnya
pertumbuhan investasi baru, khususnya
arus foreign direct investment (FDI)
atau semakin merosotnya kepercayaan
dunia usaha, yang pada gilirannya
menghambat pertumbuhan ekonomi
nasional.
Hal tersebut disebaban buruknya
infrastruktur ekonomi, instabilitas
makroekonomi, ketidakpastian hukum
dan kebijakan, ekonomi biaya tinggi,
dan lain-lain. Pemerintah tidak bisa
menunda lagi untuk segera berbenah
diri, jika tidak ingin menjadi sekedar
pelengkap di AEC 2015.
Keberhasilan
tersebut
harus
didukung oleh komponen-komponen
lain di dalam negeri. Masyarakat bisnis
Indonesia diharapkan mengikuti gerak
dan irama kegiatan diplomasi dan
memanfaatkan peluang yang sudah
terbentuk ini.
Diplomasi Indonesia tidak mungkin
harus menunggu kesiapan di dalam
negeri. Peluang yang sudah terbuka ini,
kalau tidak segera dimanfaatkan, kita
akan tertinggal, karena proses ini juga
diikuti gerak negara lain dan hal itu
terus bergulir.
Kita harus segera berbenah diri
untuk menyiapkan sumber daya
manusia Indonesia yang kompetitif
dan berkualitas global. Menuju tahun
2015 tidaklah lama, sudah siapkah kita
menghadapi tantangan dan peluang
bagi kalangan profesional muda kita/
mahasiswa untuk tidak terbengongbengong menyaksikan lalu-lalang
tenaga asing di wilayah kita?
Tantangan Indonesia ke depan
adalah mewujudkan perubahan yang
berarti bagi kehidupan keseharian
masyarakatnya.
Semoga
seluruh
masyarakat Indonesia kita ini bisa
membantu
untuk
mewujudkan
kehidupan ekonomi dan sosial yang
layak agar kita bisa segera mewujudkan
masyarakat ekonomi Asean 2015. mi
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Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)

Indonesia Harus Persiapkan
Diri Hadapi AEC 2015

S

emua negara anggota ASEAN
sepakat untuk mewujudkan
integrasi ekonomi yang lebih
nyata yakni melaui adanya
Masyarakat
Ekonomi
ASEAN
(ASEANEconomic
Community/
AEC) pada 2015 mendatang. Dengan
adanya AEC, semua negara anggota
ASEAN,
termasuk
Indonesia,
bertujuan ingin menjaga stabilitas
politik dan keamanan regional
ASEAN, meningkatkan daya saing di
pasar dunia, mendorong pertumbuhan
ekonomi, serta mengurangi kemiskinan.
Demi mewujudkan AEC, para
pemimpin negara anggota ASEAN
telah menyepakati AEC Blueprint pada
perhelatan KTT ASEAN ke-13 di
Singapura bulan November tahun 2007.
Lantas apa kata pelaku usaha soal AEC
? Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi
mengatakan, AEC bisa menjadi
ancaman bagi Indonesia ketika masih
ada sektor-sektor tertentu yang belum
siap bersaing dengan negara lain. Sofjan
mencontohkan, agriculture Indonesia
masih kalah saing dengan Thailand.
Lalu, service industry Singapura juga
lebih unggul. AEC, lanjutnya, juga bisa
menjadi keuntungan bagi Indonesia
asalkan semua pihak terkait bisa
mempersiapkan diri secara matang
sehingga nantinya bisa menghadapi
persaingan yang pastinya tidak mudah.
“Seberapa jauh kita bisa persiapkan
diri dalam dua tahun ini sehingga kita
bisa diuntungkan oleh adanya AEC.
Dua tahun ini sangat mendesak dan
tidak lama lagi. Kita harus hati-hati dan
jangan sibuk dengan urusan yang lain
lagi,” kata Sofjan belum lama ini.

Sofjan Wanandi
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Menurutnya, pemerintah harus
bisa membenahi sejumlah hal utama
seperti high cost economy dan kondisi
infrastruktur,
demi
kepentingan
nasional.

S

“Maka dari itu, AEC ini jangan
dipaksakan kalau kita tidak bisa
menghadapinya. Lebih baik menunda
daripada buru-buru,” tegasnya. Sofjan
menilai, pemerintah dan dunia usaha
Indonesia belum mampu menghadapi
AEC. Pasalnya, kata dia, pemerintah
belum memberikan dukungan penuh
kepada para pengusaha. Pemerintah,
lanjutnya,
belum memberikan
kebijakan yang bisa meringankan
pengusaha, baik pemberian insentif
maupun besaran bea keluar untuk
sejumlah komoditas ekspor.
Ia menambahkan, salah satu upaya
yang dapat dilakukan oleh pemerintah
adalah dengan memberikan insentif
kepada industri dalam negeri. Insentif
yang dimaksud, kata Sofjan, juga
menjadi proteksi untuk produk
dalam negeri dalam bentuk kebijakan
kebijakan yang ditujukan untuk semua
sektor industri nasional. “Proteksinya
tidak secara langsung karena akan
melanggar WTO. Caranya dengan
memberikan insentif kepada industri,”
ucapnya.
Sejauh ini, lanjutnya, pemerintah
beserta pelaku usaha tengah membahas
bentuk insentif yang akan diberikan
kepada industri untuk menghadapi
AEC 2015. Upaya pemberian insentif
ini, kata Sofjan, akan dituangkan

dalam bentuk regulasi lewat peraturan
menteri. Namun Sofjan belum bisa
memastikan kapan aturan tersebut
akan dikeluarkan oleh pemerintah.
Sementara itu, Sofjan mengatakan,
ekspor Indonesia saat ini masih
sangat bergantung pada kekayaan
alam. Namun, Indonesia tidak bisa
menghadapi gejolak harga dunia
yang terjadi di sektor itu. Terkait
perdagangan jasa, kata dia, secara kasat
mata, pesaing terberat dari Indonesia
adalah Singapura dan Malaysia.
Sedangkan untuk sektor logistik, wisata
dan jasa Indonesia, Sofjan menilai
belum terlalu matang.
Sofjan mengatakan, apabila dilihat
neraca perdagangan Indonesia dengan
semua negara ASEAN, saat ini hanya
mengalami defisit dengan Thailand.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat,
selama kuartal pertama tahun 2013,
nilai perdagangan antara Indonesia
dengan sembilan negara ASEAN selain
Thailand adalah US$ 15,7 miliar. Dari
jumlah itu, sebesar US$ 7,63 miliar
adalah impor dan US$ 8,07 miliar
adalah ekspor.
Sedangkan dengan Thailand, nilai
ekspor nonmigas Indonesia adalahUS$
1,37 miliar.Jumlah itu lebih kecil
dibandingkan impor yang sebesar
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US$ 2,76 miliar. Di sisi lain, Sofjan
juga meminta agar Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) segera
mengeluarkan Daftar Negatif Investasi
(DNI) karena berhubungan dengan
AEC DNI terutama di sektor distribusi,
retail, dan service industry harus
dipegang oleh pengusaha nasional dan
jangan diserahkan ke pihak asing.
Pasalnya, kata dia, industri
manufaktur telah dikuasai oleh asing,
baik dari segi modal maupun teknologi.
Sehingga, lanjutnya, apabila ada pihak
asing yang masuk dalam DNI, maka
harus melakukan join venture dengan
perusahaan lokal. “Tidak bisa kita
biarkan semuanya dipegang oleh asing.
Saya bukan anti asing, tapi saya harus
bicara, ini sudah kita lihat di bidang
perbankan kita, mereka boleh buka
cabang di sini, tapi kita nggak
boleh buka cabang di sana, mana
fairness-nya?” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah baru
yang terbentuk pasca Pemilu 2014
sebaiknya bisa melakukan redenominasi
rupiah sebelum diberlakukannya AEC.
“BI tampaknya ingin menyiapkan
redenominasi
untuk
menghadapi
MEA 2015 supaya Indonesia tidak
dipermalukan dengan nominal rupiah
yang terlalu besar,” ucapnya. mi
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SuksesStory

PT Shima Prima Utama

Berawal dari

Cerita Importir
Kursi Roda
S

iang itu, hujan mengguyur
seantero Kota Palembang,
Sumatra Selatan, dengan begitu
derasnya. Meski dibayangi
hujan dan sesekali diiringi dengan
suara petir, semangat para pekerja itu
tak pernah surut untuk menyelesaikan
tugasnya masing-masing.
Pekerjaannya bermacam-macam.
Ada yang memotong besi, mengelas,
mencelupkan besi ke dalam kolam
pemurnian, menyambungkan besi,
mengecat, bahkan ada juga yang sebatas
mengelap kursi roda.
Sekilas dari luar, bangunan PT
Shima Prima Utama bukan seperti
pabrik ‘beneran’, melainkan seperti
hanya rumah biasa karena lebar
halaman depan cuma sekitar 10 meter
dengan muatan parkir sekitar tiga
mobil. Ditambah dengan lokasi pabrik
yang berada di kompleks perumahan.
Namun, saat masuk ke dalam kita
akan merasakan seolah-olah ‘tertipu’
menyaksikan bangunan layaknya pabrik
dengan aktivitas produksi di sana60
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sini. Ternyata bangunan pabrik yang
terletak di Jalan Sebatok 76A Taman
Kenten, Palembang, itu memanjang ke
dalam dengan total bangunan sekitar 3
hektare.
Nama Shima Prima Utama
mungkin belum begitu tenar di telinga
masyarakat. Tapi, siapa sangka produk
yang dihasilkannya justru mungkin
sering kita gunakan saat berkunjung
atau rawat inap di rumah sakit.
Ya, perusahaan tersebut bergerak
di bidang alat kesehatan. Produk yang
dihasilkan bermacam-macam, seperti
kursi roda, ranjang tidur (hospital bed),
baby cot, peralatan radiologi, hingga
upgrade conventional X-ray menjadi
digital.
Shima berdiri sekitar tahun 1994.
Pendorongnya adalah saat itu industri
alat kesehatan belum banyak berdiri
di Indonesia. “Padahal, kebutuhan
alat kesehatan untuk rumah sakit,
klinik, dan sejenisnya sangat banyak,”
ujar Victor Sunarno Management
Representative PT Shima Prima

SuksesStory
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Utama, beberapa waktu lalu.
Dia bercerita awal berdirinya
perusahaan tersebut saat mendengar
cerita importir kursi roda yang
mendatangkan kursi roda lebih dari
5.000 unit per tahun saat itu.
Setelah mendengar cerita itu,
akhirnya si empunya usaha terpikir
apakah susah membuat kursi roda?
Saat dijalani, memang benar tidak
mudah. Itulah ternyata faktor yang
membuat tak banyak pengusaha berani
memproduksinya.
Namun, Shima tak pantang mundur.
Bagi perusahaan, itu merupakan
suatu tantangan yang harus dihadapi.
Setelah dicoba beberapa kali, akhirnya
perusahaan mampu memproduksi kursi
roda meski belum begitu banyak.
Awal berdiri, yang terpikir adalah
peluang pasar domestik cukup besar
dan potensial untuk dikembangkan.
Luasnya wilayah dan banyaknya jumlah
penduduk Indonesia menjadi pasar
yang bisa dikembangkan.
Selain itu, kemampuan tenaga kerja
dalam negeri juga tidak boleh dipandang
sebelah mata karena sebagian besar
tenaga kerja lokal mampu berkarya dan
mau belajar dari pengalaman.
“Kami
berkeinginan
untuk
memberikan kontribusi sebagai anak
bangsa kepada negara sendiri,” tegasnya.
Saat ini, perusahaan tersebut telah
mempekerjakan sekitar 83 karyawan.
Bahkan, 13 orang di antaranya
merupakan penyandang tunarungu/
62
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tunawicara.
Sebagian besar karyawannya berasal
dari masyarakat sekitar pabrik. Dengan
demikian, keberadaan pabrik itu telah
memberikan lapangan pekerjaan bagi
masyarakat setempat.
Dari sisi produksi, Shima belum
berproduksi secara massal karena
keterbatasan modal. Apalagi, modal
untuk berbisnis di bidang itu dinilai
sangat besar. Akhirnya, perusahaan itu
memilih berproduksi sesuai pesanan
(by order).
Tak tanggung-tanggung, Shima
mampu memproduksi sekitar 100 buah
per bulan untuk setiap produknya.
Jumlah tersebut bersifat fluktuatif
karena tergantung pesanan dari
klien. Selain furnitur rumah sakit,
produk rehabilitasi, dan peralatan
radiologi, perusahaan tersebut sedang
merencanakan untuk memproduksi
peralatan fisioterapi dan dental unit.
Victor menjelaskan sebagian besar
produk yang dihasilkan perusahaan
tersebut didistribusikan untuk pasar
dalam negeri. Namun, Shima juga
pernah mengekspor produk kursi roda
ke sejumlah negara, seperti Singapura,
Senegal, dan Myanmar, meski dalam
jumlah kecil.
Di tengah situasi ekonomi dunia
dan nasional yang tidak stabil saat
ini, perusahaan tersebut melakukan
berbagai upaya untuk mengatasinya,
seperti meningkatkan inovasi dan
kreativitas, melakukan efisiensi dan

produktivitas, serta meningkatkan
kualitas produk.
Sementara itu, persaingan bisnis
industri alat kesehatan dirasakan
semakin lama semakin ketat, terutama
industri domestik dan asing. Produk alat
kesehatan impor terus membanjiri pasar
dalam negeri sehingga dikhawatirkan
menggerus industri lokal.
Sejumlah pemain utama di sektor
ini, antara lain MAK, Karixa, Tesena,
Paramount, dan Chitose. Pihaknya
meminta pemerintah menerbitkan
regulasi yang bisa mendukung industri
domestik secara utuh. “Regulasi yang
pro industri negara sendiri sangat
dibutuhkan dalam persaingan ini,”
tuturnya.
Menurutnya,
Kementerian
Perindustrian dinilai sudah sangat
membantu untuk mendorong industri
alat kesehatan dalam negeri, tetapi
kurang didukung kementerian lain
yang baru sebatas wacana dan belum
masuk tahap implementasi.
Saat ini, roadmap industri alat
kesehatan dalam negeri 5 tahun ke
depan belum sinkron. Itu menandakan
belum adanya dukungan yang jelas
terhadap industri alat kesehatan
domestik.
Selain itu, pemakaian produk dalam
negeri oleh rumah sakit dinilai belum
sepenuhnya didukung oleh regulasi
pemerintah sehingga perlu waktu lama
untuk mendapatkan legalitas produk
alat kesehatan dalam negeri. mi
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