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Para pembaca setia majalah Media Industri yang budiman, sebagaimana
kita ketahui bersama, sepanjang tahun 2007 telah terjadi lonjakan harga
berbagai komoditi ekspor Indonesia di pasar dunia, seperti minyak sawit
mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan produk turunannya, karet, kopi, kakao,
timah dan berbagai jenis barang tambang lainnya. Lonjakan harga tersebut
tentu saja akan mampu mendongkrak nilai ekspor nonmigas nasional pada
tahun 2007.
Namun di sisi lain, nilai impor Indonesia pun diperkirakan akan
membengkak. Sebab, selain mengekspor sejumlah komoditi produksi dalam
negeri, Indonesia juga mengimpor berbagai produk negara lain untuk
memenuhi kebutuhan di dalam negeri.Walaupun secara keseluruhan (seperti
pada tahun-tahun sebelumnya) neraca perdagangan Indonesia selama tahun
2007 (sampai Oktober) masih memperlihatkan surplus cukup besar, namun
kalau dilihat dari trend pertumbuhan impornya, tetap perlu diwaspadai.
Total ekspor nasional selama periode Januari-Oktober 2007 telah mencapai
US$ 93,26 miliar atau naik 13,36% dibandingkan ekspor periode yang sama
tahun 2006. Sebaliknya total impor nasional selama Januari-Oktober 2007
mencapai US$ 59,60 miliar atau naik 19,31% dibandingkan dengan periode
yang sama tahun 2006. Dari angka tersebut jelas terlihat bahwa pertumbuhan
impor jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor.
Salah satu komoditi impor yang patut diwaspadai pemerintah dan
segenap masyarakat Indonesia adalah trend kenaikan impor produk minyak
dan gas (migas) sehubungan dengan melonjaknya harga minyak bumi
sepanjang tahun 2007 yang sempat mencapai harga tertinggi sepanjang
sejarah peradaban manusia.
Pada periode Januari-Oktober 2007 impor produk migas telah mencapai
US$ 17,02 miliar atau naik sekitar 4,98% dibandingkan dengan impor produk
migas pada periode yang sama tahun 2006. Sebaliknya, ekspor produk
migas Indonesia selama periode Januari-Oktober 2007 malah mengalami
penurunan sebesar 1,18% menjadi US$ 17,36 miliar dibandingkan dengan
ekspor pada periode yang sama tahun 2006 yang mencapai US$ 17,56 miliar.
Kondisi inilah yang perlu diwaspadai, apalagi dengan kondisi keuangan
negara Indonesia yang selama ini masih dibebani subsidi bahan bakar minyak
(BBM) yang masih cukup besar, maka lonjakan harga minyak bumi dunia
dipastikan akan menjadi beban tambahan baru bagi keuangan negara. Hal
ini pulalah yang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinyatakan
perlu diwanti-wanti. Sebab, lonjakan harga minyak bumi dunia ditambah
dengan terjadinya krisis keuangan di Amerika Serikat diperkirakan akan
memicu terjadinya gejolak ekonomi global yang bisa membawa pengaruh
terhadap perekonomian Indonesia.
Isu mengenai dampak dari gejolak ekonomi global itu sengaja kami
angkat sebagai topik Laporan Utama pada majalah Media Industri Nomor 5
ini. Pada rubrik lain seperti biasanya kami mengetengahkan juga berbagai
laporan dan tulisan menarik antara lain tentang dampak kenaikan harga
BBM terhadap industri, kelanjutan program konversi minyak tanah ke LPG,
teknologi sepeda motor listrik yang ramah lingkungan sebagai alternatif
untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM dan lain-lain.
Kepada para pembaca setia majalah ini,kami ucapakan selamat menyimak
dan dipenghujung tahun 2007 ini tak lupa kami juga mengucapkan selamat
tahun baru, semoga tahun 2008 lebih baik dari tahun 2007. Terima kasih. ***

Laporan Utama

Presiden:

Bersiap-siaplah Menghadapi
Dampak Gejolak Ekonomi Dunia

Anjungan minyak lepas pantai, melonjaknya harga minyak dunia di pasar internasional dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi
berbagai negara di dunia.

P

residen RI Susilo Bambang
Yudhoyono
memperingatkan
gejolak ekonomi dunia yang terjadi
dalam beberapa waktu terakhir ini
dapat mempengaruhi perekonomian di dalam
negeri. Karena itu, Presiden meminta seluruh
elemen masyarakat dan bangsa Indonesia,
baik unsur pemerintah maupun dunia usaha
bersama-sama bergandengan tangan untuk
bekerjasama mengantisipasi dampak dari
gejolak ekonomi dunia tersebut agar tidak
terlalu mengganggu perekonomian nasional.
Menurut Presiden SBY, dalam beberapa
waktu terakhir ini telah terjadi perubahan
yang sangat drastis dalam perkembangan
dinamika perekonomian global. Kalangan
pakar ekonomi dan lembaga ekonomi dunia
memperkirakan proyeksi pertumbuhan
ekonomi dunia yang semula diperkirakan

sebesar 5,2% bisa melemah hingga menjadi
4,8%.
Situasi tersebut, tambah Presiden
SBY, dapat menjadi semacam slowdown
dari perekonomian global. Perlambatan
ekonomi dunia tersebut disebabkan oleh
gejolak keuangan dunia dan melonjaknya
harga minyak bumi di pasar internasional
yang sempat menembus US$ 90 per barrel
khususnya untuk Ninex dan Brent, walaupun
indeks harga minyak Indonesia atau ICP
(Indonesian Crude Price) masih lebih rendah.
Lebih lanjut Presiden mengatakan
kemungkinan penurunan ekonomi global
itu akan mempengaruhi pertumbuhan
ekonomi berbagai negara di dunia. Sebab,
situasi tersebut dapat berpengaruh terhadap
kekuatan supply dan demand dunia.
Bahkan, gejolak ekonomi global juga bisa

berdampak pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) dan neraca
pembayaran. Sebab, Indonesia selama ini
masih mempunyai komponen subsidi dan
lain-lain. Gejolak ekonomi global itu juga
dapat mengakibatkan melonjaknya inflasi dan
makin ketatnya persaingan dalam menarik
investasi. Persaingan di pasar ekspor pun bisa
menjadi semakin ketat karena pasarnya tidak
terbuka lebar dan bahkan menjadi semakin
terbatas.
“Mestinya hal ini menjadi lampu kuning
bagi seluruh negara di dunia termasuk
Indonesia bahwa kita harus melakukan
langkah-langkah antisipatif. Kita tidak boleh
melakukan langkah-langkah yang mendadak
dan harus menerapkan solusi yang jitu
dan tepat. Dengan langkah antisipatif dan
solusi yang jitu dan tepat itu maka apapun
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Indonesia masih memiliki peluang untuk dapat meminimalkan dampak dari gejolak ekonomi global, karena Indonesia masih memiliki peluang untuk
menggenjot perolehan devisa dari kegiatan ekspor berbagai komoditi yang kini harganya sedang bagus-bagusnya.

gejolak ekonomi global yang terjadi tidak akan sangat mengganggu
perkembangan ekonomi nasional yang sedang kita kembangkan,” kata
Presiden SBY ketika menyampaikan pidato pembukaan Trade Expo
Indonesia (TEI) yang ke-22--semula dikenal dengan Pameran Produk
Ekspor (PPE)-- di Arena Pekan Raya Jakarta, Selasa (23 Oktober 2007).
Karena itu, Presiden SBY mengajak seluruh elemen masyarakat
dan bangsa Indonesia untuk berpegangan tangan, baik unsur
pemerintah maupun dunia usaha untuk bekerjasama menghadapi
gejolak perekonomian dunia. “Insya Allah dengan kerjasama dan solusi
yang tepat dan jitu maka kita akan dapat mengelolanya dengan baik
sehingga perekonomian bisa terus berkembang,”
Dengan langkah antisipatif itu pula, kata Presiden SBY, diharapkan
perekonomian di dalam negeri dapat tetap berjalan dengan baik sesuai
dengan yang diharapkan semula. Pemerintah sendiri bersama lembaga
lainnya telah mengantisipasi kemungkinan dampak yang terjadi.
“Kami terus mengelola semua itu dengan kebijakan yang kita
kembangkan agar gejolak itu tidak sangat mengganggu terhadap
perekonomian kita dan dampaknya dapat kita batasi. Kami
mengharapkan masyarakat tetap tenang dan dunia usaha tetap
menjalankan aktivitasnya dengan baik demi kepentingan kita bersama,”
tutur Presiden.
Selain mengajak berbagai elemen masyarakat untuk bersiap-siap
menghadapi dampak gejolak ekonomi global akibat krisis keuangan
dunia dan lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional,
Presiden SBY juga mengajak masyarakat Indonesia untuk menjalankan
program hemat energi.
Investasi dan Ekspor
Tema besar yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dalam
percaturan perdagangan dunia dewasa ini adalah ekspor dan investasi.
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Dengan memperbaiki iklim investasi dan
berbagai upaya lainnya dalam mendorong
daya saing diharapkan berbagai produk
Indonesia lebih kompetitif di pasar global.
“Semakin kompetitif produk kita semakin
tinggi mutunya dan semakin bersaing
harganya maka akan luaslah penetrasi pasar
kita di negara manapun di dunia.”
Dalam kesempatan tersebut Presiden
juga mengingatkan bahwa peranan
ekspor sangat penting bagi perekonomian
nasional. Ekspor juga sangat penting bagi
pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Jika
ekspor meningkat maka perekonomian pun
akan tumbuh dan pertumbuhan ekonomi itu
sangat penting untuk mengurangi kemiskinan
dan pemerataan pembangunan. Karena itu,
Presiden meminta kalangan dunia usaha
agar bersama-sama dengan pemerintah
membangun daya saing produk nasional agar
dapat menembus pasar dunia.
“Produk Indonesia harus lebih bermutu
dan lebih unggul dan untuk itu kita harus
pandai dan cerdas mempromosikan dan
memasarkan produk-produk tersebut berikut
jasa-jasanya yang kredibel. Kalau kita ingin
memenangkan persaingan di pasar dunia,
maka produk kita harus bermutu dan
berdaya saing. Selain itu, delivery-nya berikut

jumlahnya harus tepat waktu dan sesuai
dengan kontrak, serta pelayanan purna
jualnya dan jasa-jasa yang menyertainya harus
sesuai dengan kontrak,” tutur Presiden.
Berkaitan dengan upaya meningkatkan
nilai tambah produk ekspor nasional,
Presiden juga menyampaikan pesan khusus
kepada instansi pemerintah terkait dan
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
untuk mendorong bermunculannya merek
(brand) produk Indonesia yang mampu
dikenal dan diminati pasar global. Di lain
pihak Presiden juga meminta instansi terkait
untuk melindungi berbagai merek dan produk
Indonesia dari persaingan tidak sehat di pasar
global terutama dalam hal hak kekayaan
intelektual (intellectual property right)
seperti paten, merek dan hak cipta. “Upaya
perlindungan tersebut sangat penting agar
tercipta keadilan yang sesungguhnya baik
dari segi ekonomi maupun non ekonomi.”
Menurut Presiden, kinerja ekspor
Indonesia dalam lima tahun terakhir ini
memperlihatkan kenaikan cukup signifikan
dengan pertumbuhan rata-rata mencapai
15,9%. Pada tahun 2006 untuk pertama
kalinya ekspor Indonesia mencapai angka
US$ 100 miliar dengan kenaikan sebesar 17,7%
dibandingkan dengan nilai ekspor tahun

sebelumnya. Pada tahun 2007 diharapkan
nilai ekspor nasional kembali mencatat
kenaikan cukup signifikan sehingga mampu
mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke
level di atas 6%.
Potensi ekspor nasional, kata Presiden,
sebetulnya masih cukup besar karena masih
banyak yang belum digarap secara optimal.
“Saya yakin kinerja ekspor nasional bisa
mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi
pada tahun-tahun mendatang. Kalau kita
bicara potensi tentunya termasuk ekonomi
kreatif seperti warisan budaya dan pariwisata
kita yang sangat kaya.”
Senada dengan Presiden SBY, Menteri
Koordinator Perekonomian Boediono
mengakui walaupun Indonesia tidak bisa
terhindar dari dampak gejolak ekonomi
global yang terjadi akhir-akhir ini, namun
Indonesia masih memiliki peluang untuk
dapat meminimalkan dampak dari gejolak
ekonomi global itu terhadap perekonomian
nasional. Hal itu terjadi karena Indonesia
masih memiliki peluang untuk menggenjot
perolehan devisa dari kegiatan ekspor
berbagai komoditi yang kini harganya sedang
bagus-bagusnya.
“Kita masih beruntung karena masih
memiliki banyak komoditi ekspor yang

Industri TPT, yang merupakan salah satu andalan ekspor non-migas nasional merupakan salah satu sektor yang dikuatirkan terkena dampak dari
kenaikan harga minyak dunia dan perlambatan ekonomi.
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Dengan memperbaiki iklim investasi dan berbagai upaya lainnya dalam mendorong daya saing diharapkan berbagai produk Indonesia lebih kompetitif
di pasar global.

harganya kini sedang bagus seperti minyak
kelapa sawit, karet alam dan komoditi
pertambangan. Meski mungkin gejolak
perekonomian global masih ada pengaruhnya
terhadap perekonomian di dalam negeri
khsusnya terhadap PDB, APBN, inflasi,
investasi dll., tapi kita sebagai eksportir
komoditi-komoditi itu kemungkinan masih
bisa mendapatkan manfaat yang cukup baik
dari perkembangan harga komoditi dunia,”
kata Boediono.
Boedionojugamenyatakanoptimismenya
mengenai kinerja ekspor nasional yang
diyakininya akan tetap tumbuh secara
signifikan. Bahkan, mengenai kinerja ekspor
tersebut Boediono menyatakan bahwa
ekspor merupakan salah satu peluang utama
bagi Indonesia untuk dapat lolos dari dampak
gejolak ekonomi global.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan
pemerintah melakukan penyesuaian atau
koreksi terhadap APBN maupun terhadap
proyeksi pertumbuhan ekonomi, Boediono
mengatakan sementara ini pemerintah belum
melakukan penyesuaian apa pun karena
gejolak ekonomi dunia pun baru berlangsung
beberapa hari.
“Kami akan terus memantau situasi
sambil mempersiapkan langkah antisipasinya.
Kita wajar-wajar saja karena yang dilakukan
di APBN adalah kebijakan moneter dan
perbaikan iklim investasi. Semuanya masih
berjalan on the right track (pada jalur
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yang benar—Red.). Kita selama ini hanya
memperbaiki pelaksanaannya saja, sebab
APBN kita kan APBN yang solid. Namun
demikian, dengan terjadinya gejolak ekonomi
dunia ini kita terus mewaspadai APBN.
Sementara ini, kita pegang apa yang ada,
kalaupun ada penyesuaian akan dilakukan
pada waktunya nanti,” kata Boediono.
Sementara itu, Deputi Menko
Perekonomian
Bidang
Kerjasama
Internasional, Mahendra Siregar mengatakan
pemerintah terus mewaspadai perkembangan
perekonomian dunia yang pada beberapa
waktu terakhir ini telah menjurus kepada
terjadinya gejolak ekonomi global.
“Pemerintah telah mempersiapkan
berbagai langkah antisipasi dengan
melakukan berbagai simulasi pada berbagai
tingkat harga minyak dunia. Jadi, misalnya
kalau harga minyak bumi dunia berada pada
level US$ 70 per barel, US$ 75 per barel,
US$ 80 per barel, US$ 85 per barrel, US$ 90
per barrel dll dan produksi minyak bumi
Indonesia pada level tertentu maka Indonesia
akan mendapatkan tambahan pendapatan
tertentu namun pengeluaran pemerintah
pun akan meningkat karena kita masih ada
subsidi minyak tanah, solar dan premium,”
kata Mahendra.
Berdasarkan hasil simulasi tersebut,
tambah dia, pada level harga minyak bumi
dunia US$ 75 per barrel pemerintah sudah
harus mengeluarkan dana subsidi yang lebih

besar ketimbang tambahan pendapatan
yang diperoleh dari kenaikan harga minyak
bumi tersebut. Dengan kata lain, untuk
mempertahankan tingkat harga bahan
bakar minyak bersubsidi bagi masyarakat
pada level tertentu, maka pemerintah harus
mengeluarkan tambahan dana subsidi dalam
jumlah tertentu.
Namun demikian, Mahendra menyatakan
belum dapat memperkirakan sejuah mana
dampak dari gejolak ekonomi global itu
terhadap perekonomian nasional. Karena,
walaupun cenderung mengalami kenaikan,
harga minyak bumi dunia pun masih terus
berfluktuasi. Selain itu, sampai saat ini belum
ada yang bisa memperkirakan secara tepat
berapa lama trend kenaikan harga minyak
bumi itu akan berlangsung.
“Banyak
sekali
variable
yang
mempengaruhi perekonomian nasional.
Selain gejolak ekonomi dan kenaikan harga
minyak mentah dunia masih ada berbagai
variable lain yang harus diperhitungkan.
Dampak dari kenaikan harga minyak bumi
dunia sendiri bervariasi tergantung kepada
besarnya kenaikan dan berapa lama kenaikan
harga tersebut berlangsung. Selain itu,
harga minyak bumi dunia pun masih terus
berfluktuasi sebagai dampak psikologis
terhadap berbagai perkembangan situasi
sosial, politik, lingkungan dan ekonomi
dunia,” tutur Mahendra. ***

Kebijakan

Deperin Berharap

Tahun 2008Tidak Ada Lagi
ImporTabung LPG

Dengan semakin melonjaknya harga minyak dunia, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan program konversi energi
minyak tanah ke gas elpiji dari tahun 2012 menjadi tahun 2010.

S

etelah pemerintah memutuskan
untuk mengizinkan PT Pertamina
(Persero) mengimpor 4,2 juta
unit tabung gas LPG (liquefied
petroleum gas) dalam rangka pelaksanaan
program konversi minyak tanah ke gas LPG
mulai Nopember 2007 sampai Februari 2008,
Departemen Perindustrian mengharapkan
agar kegiatan importasi tabung gas LPG
tidak dilakukan lagi pada tahap pelaksanaan
program konversi minyak tanah ke LPG
berikutnya.
Lampu hijau pemerintah untuk kegiatan
impor tabung LPG itu diputuskan dalam
rapat khusus mengenai tabung gas LPG di
Istana Kantor Wakil Presiden yang dipimpin
sendiri oleh Wapres Jusuf Kalla. Hadir
dalam rapat tersebut diantaranya sejumlah
menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu
Menteri Perindustrian Fahmi Idris, Menteri
Perdagangan Mari Elka Pangestu, Direktur
Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan
Anwar Suprijadi dan Direktur Utama PT

Pertaminan (Persero) Ari Soemarno.
Dalam keterangannya seusai rapat
tersebut Dirut PT Pertamina (Persero) Ari
Soemarno mengatakan importasi 4,2 juta
unit tabung gas LPG itu dilakukan untuk
menutupi kekurangan pasokan tabung gas
LPG dari dalam negeri sebagai upaya untuk
memenuhi target konversi minyak tanah ke
gas LPG sebanyak 6 juta kepala keluarga pada
tahun 2007.
Program konversi minyak tanah ke gas
LPG dilaksanakan secara bertahap terhitung
mulai tahun 2007 hingga tahun 2012 dengan
mentargetkan 42 juta Kepala Keluarga (KK)
sebagai sasaran dari program konversi energi
tersebut. Rencananya selama pelaksanaan
program konversi energi tersebut pemerintah
akan mengadakan 100 juta unit tabung gas
LPG ukuran 3 kg dan membagikannya secara
gratis kepada masyarakat yang tidak mampu
di seluruh tanah air.
Namun sehubungan dengan terjadinya
lonjakan harga minyak bumi dunia akhir-akhir

ini yang sempat mendekati level US$ 100 per
barrel, pemerintah pada bulan Oktober lalu
akhirnya memutuskan untuk mempercepat
pelaksanaan program konversi energi
tersebut dari tahun 2012 menjadi tahun
2010.
Untuk tahun 2007 sendiri pemerintah
telah menetapkan untuk membagikan 10,2
juta unit tabung gas LPG kepada 6 juta KK.
Dari target 10,2 juta unit tabung gas LPG itu,
sampai dengan Desember 2007 diperkirakan
baru terpenuhi sekitar 6 juta unit tabung
gas LPG yang berasal dari dalam negeri.
Karena itu, untuk memenuhi kekurangannya
pemerintah menugaskan PT Pertamina untuk
melakukan importasi sebanyak 4,2 juta unit
tabung gas LPG sampai dengan Februari
2008.
Selanjutnya dalam rangka kelanjutan
pelaksanaan program konversi minyak tanah
ke LPG, untuk tahun 2008 pemerintah telah
menetapkan untuk mengadakan 25 juta unit
tabung gas LPG dan diharapkan pengadaan 25
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Tabung Gas Elpiji dalam finishing tahap akhir, berdasarkan perhitungan kemampuan produksi
nasional, kapasitas riil industri tabung LPG di dalam negeri mampu memenuhi seluruh
kebutuhan sebanyak 25 juta unit tabung LPG selama tahun 2008.

juta unit tabung gas LPG tersebut seluruhnya
berasal dari produksi dalam negeri.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil
dan Aneka Departemen Perindustrian Ansari
Bukhari mengatakan untuk memenuhi
target pengadaan tabung LPG tahun 2008
sebanyak 25 juta unit pemerintah akan
mengandalkan kapasitas produksi di dalam
negeri. Sebab, berdasarkan perhitungan
kemampuan produksi nasional, kapasitas riil
industri tabung LPG di dalam negeri mampu
memenuhi seluruh kebutuhan sebanyak 25
juta unit tabung LPG selama tahun 2008.
“Data total kapasitas produksi tabung
LPG di dalam negeri sekitar 32 juta unit per
tahun. Dengan kapasitas produksi sebesar 32
juta unit per tahun itu maka riilnya adalah 25
juta unit per tahun. Jadi secara riil di tahun
depan akan ada produksi tabung gas LPG 2,2
juta unit sampai 2,5 juta unit per bulan,” kata
Ansari.
Menurut Ansari, mengingat yang
mendapatkan tugas importasi 4,2 juta unit
tabung LPG --untuk menutupi kekurangan
pasokan tabung LPG pada tahun 2007-adalah PT Pertamina, maka PT Pertamina
dapat saja memanfaatkan 83.000 unit tabung
gas LPG ukuran 3 kg yang sudah terlanjur
masuk di sejumlah pelabuhan di Indonesia
sepanjang PT Pertamina menyetujuinya.
“Kalau Pertamina setuju maka ke83.000 unit tabung LPG impor itu bisa
saja dimasukkan ke dalam wilayah pabean
Indonesia. Namun dalam kaitan ini
Departemen Perindustrian juga meminta
agar Pertamina tetap memperhatikan SNInya. Jadi, sepanjang tabung LPG impor itu
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sesuai dengan SNI yang ada maka bisa saja ke83.000 unit tabung LPG impor itu digunakan
dalam program konversi energi. Kalau tidak
sesuai SNI, kami menyatakan sebaiknya tidak
dimasukkan. Sebab tujuan dari penerapan
SNI itu adalah untuk mengendalikan produkproduk yang tidak standard. Tabung LPG
impor yang tidak sesuai dengan SNI tidak
boleh dipergunakan dalam programn konversi
dan harus direekspor,” tegas Ansari.
Dalam rangka memastikan kemampuan
produksi dari industri tabung LPG di dalam
negeri, kata Ansari, pemerintah akan segera
melakukan verifikasi terhadap kemampuan
industri nasional. “Saat ini sudah ada 24
perusahaan yang menyatakan siap dan
melaporkan kemampuannya. Pemerintah
sendiri telah menugaskan PT Sucofindo untuk
memverifikasi ke-24 perusahaan itu yang
diantaranya mencakup kemampuan gudang,

permesinan, SDM, tenaga welder bersertifikat
dan lain-lain. Kami sudah mengadakan rapat
dengan PT Sucofindo untuk mendapatkan
data yang valid untuk selanjutnya
disampaikan kepada PT Pertamina sebagai
acuan dalam menetapkan perusahaan yang
akan mendapatkan pekerjaan pada tahun
2008,” tutur Ansari.
Menurut Ansari, mengingat dengan
percepatan program konversi minyak tanah
ke LPG itu target pengadaan tabung gas
pada tahun 2008 dinaikan dari 18 juta unit
menjadi 25 juta unit, maka Departemen
Perindustrian berkewajiban untuk memantau
agar pelaksanaannya tepat waktu. Karena itu,
Departemen Perindustrian akan memantau
secara ketat agar kegiatan produksi dapat
berjalan sesuai dengan jadwal yang telah
ditetapkan.
Namun demikian, Ansari mengaku
optimistis target produksi tabung LPG
sebanyak 25 juta unit pada tahun 2008 akan
dapat tercapai. Apalagi dengan melihat
trend investasi dalam rangka pembangunan
fasilitas produksi baru maupun dalam rangka
perluasan produksi tabung LPG di dalam
negeri dalam beberapa waktu terakhir ini,
maka target produksi 25 juta unit tabung
LPG pada tahun 2008 dan rata-rata 30 juta
unit pada tahun-tahun berikutnya akan dapat
tercapai.
“PT Ispatindo di Jatim akan masuk ke
bisnis tabung LPG, demikian juga dengan
PT Hamasa kini sedang investasi baru untuk
meningkatkan kapasitas produksi menjadi
dua kali lipat. Saya tidak khawatir asal sesuai
jadwal dan tidak ada barang yang ditahan lagi
(oleh Pertamina),” demikian Ansari. ***

Tabung Gas Elpiji dalam proses produksi, Dalam rangka memastikan kemampuan produksi dari
industri tabung LPG di dalam negeri, pemerintah akan segera melakukan verifikasi terhadap
kemampuan industri nasional

Kebijakan

Kebijakan Sawit akan Diubah
MulaiTahun 2008

Biji Sawit, secara periodik pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang
selama ini diterapkan terhadap produk minyak kelapa sawit.

P

emerintah menyatakan akan tetap
mempertahankan kebijakan minyak
kelapa sawit (minyak sawit mentah
atau Crude Palm Oil/CPO dan
produk turunannya) hiingga akhir tahun 2007.
Namun berdasarkan hasil evaluasi diantara
sejumlah instansi terkait dan atas berbagai
masukan dari kalangan dunia usaha, maka
pada tahun 2008 pemerintah merencanakan
untuk mengubah kebijakan minyak kelapa
sawit tersebut.
Deputi Menko Perekonomian Bidang
Pertanian dan Kelautan, Bayu Krisnamurti
mengatakan pemerintah akan menerapkan
kebijakan tentang perkelapasawitan secara
utuh mulai awal tahun 2008. “Sementara
ini, sampai akhir tahun 2007 tidak akan ada
perubahan besar dalam kebijakan minyak
kelapa sawit dan industri hilirnya (produk
turunannya) termasuk di dalamnya industri
bahan bakar nabati (BBN),” kata Bayu.
Pemerintah, kata Bayu, secara periodik

terus melakukan evaluasi terhadap kebijakan
yang selama ini diterapkan terhadap produk
minyak kelapa sawit. Evaluasi itu dilakukan
terhadap tiga kebijakan utama, yaitu kebijakan
Pungutan Ekspor (PE), Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) 10% yang ditanggung pemerintah
dan kebijakan subsidi minyak goreng bagi
masyarakat berpendapatan rendah.
“Berdasarkan hasil evaluasi terhadap
penerapan kebijakan PE secara progresif,
semua pihak menyatakan bahwa kebijakan
tersebut cukup efektif dan mampu
memberikan kepastian usaha bagi para
kalangan dunia usaha. Sebab, pemerintah
tidak mengubah-ubah tarif PE setiap saat,
melainkan sudah ada matriksnya yang
berlaku untuk jangka waktu yang relatif
panjang. Dengan kebijakan tersebut dunia
usaha dapat melakukan perhitungan cost of
production dan dapat menghitung tingkat
keuntungan yang bisa diperoleh,” kata Bayu.
Namun demikian Bayu mengakui

sejumlah pihak menilai kebijakan PE yang
berlaku saat ini cukup menimbulkan biaya
bagi para pelaku usaha. Bahkan, ada indikasi
bahwa pada harga CPO tertentu yang sama
dengan pasar yang sama, pengusaha minyak
goreng Indonesia mengalami insentif usaha
yang lebih rendah ketimbang pengusaha
Malaysia. “Kalau minyak goreng Indonesia
dijual ke pasar luar negeri, insentif bisnis yang
diperoleh pengusaha Indonesia lebih rendah
dari pada insentif yang diperoleh pengusaha
Malaysia.”
Akibatnya, tambah Bayu, daya saing
produk refinary Indonesia menjadi tertekan
sehingga dampak lebih lanjutnya adalah
pengusaha Indonesia menjadi lebih senang
mengekspor minyak sawit mentah atau
CPO. Walaupun demikian, mengingat kondisi
bisnis sawit dewasa ini sedang booming maka
kegiatan bisnis CPO dan produk turunannya,
khususnya kegiatan ekspor, masih tetap
dapat berjalan dengan baik.
Mengenai
kebijakan
PPN
yang
ditanggung pemerintah, Bayu mengatakan,
kebijakan tersebut betul-betul telah membuat
harga minyak goreng di dalam negeri menjadi
stabil. Bahkan, volume pasokan minyak
goreng ke sejumlah wilayah konsumsi minyak
goreng seperti Jawa, Bali dan Lombok terus
meningkat.
Sementaraitu,untukkebijakanpenyaluran
minyak goreng bersubsidi realisasinya masih
sangat sedikit karena Pemerintah Daerah
(Pemda) kesulitannya menjalankannya.
Karena kesulitan itulah sejumlah Pemda
akhirnya enggan melaksanakan program
penyaluran minyak goreng bersubsidi kepada
rakyatnya. Kesulitan yang dihadapi Pemda itu
umumnya bersumber dari ketiadaan biaya
operasional yang memang tidak dianggarkan
pemerintah pusat, sedangkan dalam program
minyak goreng bersubsidi itu yang disubsidi
hanya harga minyak gorengnya saja.
Bayu mengatakan dari hasil evaluasi
tersebut pemerintah juga sepakat untuk
melakukan proses pembahasan secara detil
dan rinci terhadap paket kebijakan minyak
kelapa sawit itu termasuk menyangkut
besaran PE agar diperoleh solusi yang mampu
menjawab persoalan pada jangka panjang.

Media Industri 11

Kebijakan

Ada indikasi bahwa pada harga CPO tertentu yang sama dengan pasar yang sama, pengusaha minyak goreng Indonesia mengalami insentif usaha yang
lebih rendah ketimbang pengusaha Malaysia.

Pembahasan untuk solusi jangka panjang
itu antara lain didasarkan pada pemikiran
bahwa pengembangan industri sawit di
dalam negeri harus mampu mendorong
berkembangnya
industri
hilir
CPO;
pengembangan yang dilakukan harus mampu
menjaga daya saing produk berbasis sawit di
pasar ekspor; dan pengembangan sub sektor
sawit harus lebih menerapkan Sustainable
Palm Oil System.
Selain itu, tambah Bayu, kebijakan
sawit yang akan dikembangkan ke depan
juga harus mampu menjaga stabilitas harga
minyak goreng di tingkat konsumen di dalam
negeri serta menjaga harga TBS yang wajar di
tingkat petani sehingga para petani juga bisa
turut menikmati kondisi booming sawit. “Jadi,
kebijakan ke depan yang akan diterapkan
pemerintah adalah kombinasi dari berbagai
faktor tersebut.”
Salah satu opsi yang kini sedang
dipertimbangkan untuk diterapkan adalah
kemungkinan menerapkan kebijakan PE
terhadap produk biodiesel berbasis minyak
kelapa sawit. Hal itu dilakukan berkaitan
dengan meningkatnya volume ekspor produk
biodiesel dalam beberapa bulan terakhir ini.
“Data sementara sampai dengan
Nopember 2007 menunjukkan bahwa
ekspor biodiesel berbasis minyak kelapa
sawit mencapai 150.000 sampai 160.000
ton. Padahal sebelumnya ekspor komoditas
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tersebut masih sangat kecil sehingga
tidak tercatat. Lonjakan ekspor tersebut
memberikan sinyal kepada pemerintah untuk
mulai memperhitungkan PE-nya,” kata Bayu.
Menurut Bayu, besaran PE yang akan
dikenakan terhadap produk biodiesel tidak

akan sama dengan PE untuk CPO dan produk
turunannya lainnya. “Kita akan menerapkan
tarif PE yang lebih realistis. Jadi, PE yang akan
dikenakan relatif lebih rendah dari PE CPO
dan produk turunan lainnya,” tutur Bayu.***

Kebijakan

Industri Gula Rafinasi Usulkan
Penerapan SNI Secara Wajib

Berbagai gula rafinasi, perlu segera diterapka ketentuan Standard Nasional Indonesia (SNI) secara wajib terhadap produk gula rafinasi yang
diperdagangkan di Indonesia.

K

alangan industri gula rafinasi
yang tergabung dalam Asosiasi
Gula Rafinasi Indonesia (AGRI)
mengusulkan kepada pemerintah
untuk segera menerapkan ketentuan
Standard Nasional Indonesia (SNI) secara
wajib terhadap produk gula rafinasi yang
diperdagangkan di Indonesia.
Direktur Eksekutif AGRI, H.M. Yamin
Rachman mengatakan rencana penerapan
ketentuan SNI secara Wajib itu ditujukan
untuk memberikan jaminan/kepastian
kepada konsumen bahwa produk gula rafinasi
yang dijual di pasar dalam negeri merupakan
produk gula yang berkualitas dan higienis.
“Kalangan produsen gula rafinasi di
dalam negeri akan mengusulkan kepada
pemerintah untuk segera menerapkan
ketentuan SNI secara wajib terhadap produk
gula rafinasi dalam rangka memberikan
jaminan dan kepastian kepada para

konsumen mengenai aspek kualitas,
keamanan, kesehatan dan lain-lain,” kata
Yamin.
Selama ini, kata Yamin, sejumlah industri
gula rafinasi tertentu telah menerapkan
ketentuan SNI secara sukarela (voluntary).
Namun untuk memberikan jaminan dan
kepastian yang lebih kuat kepada kalangan
konsumen, maka perusahaan-perusahaan
anggota AGRI telah sepakat untuk meminta
pemerintah mewajibkan penerapan SNI
terhadap semua produk gula rafinasi yang
dipasarkan di Indonesia.
“Jadi, nanti kebijakan SNI wajib untuk
produk gula rafinasi ini tidak hanya berlaku
bagi produk gula rafinasi lokal (buatan dalam
negeri), tetapi juga berlaku untuk semua
produk gula rafinasi yang beredar di pasar
dalam negeri, termasuk produk gula rafinasi
impor,” tegas Yamin.
Menurut Yamin, sesuai dengan hasil

rapat pleno Dewan Gula Indonesia (DGI)
yang digelar di Departemen Pertanian belum
lama ini, angka kebutuhan gula nasional
mencapai sekitar 4.850.000 ton yang terdiri
dari kebutuhan gula konsumsi langsung
sebesar 2.700.000 ton, kebutuhan industri
besar 1.100.000 ton dan kebutuhan industri
menengah dan kecil 1.050.000 ton.
Kebutuhan gula bagi industri besar,
menengah dan kecil sebesar 2.150.000 ton
selama ini dipenuhi dari izin impor yang
diberikan kepada kalangan industri besar
anggota GAPMMI sebanyak 650.000 ton dan
dari pasokan gula rafinasi produksi dalam
negeri sebesar 1.440.000 ton.
“Dengan melihat angka-angka tersebut
maka dapat disimpulkan bahwa pasokan dari
produksi gula rafinasi dalam negeri masih
kurang atau lebih rendah dibandingkan
dengan kebutuhan konsumsi industri
makanan dan minuman. Dengan demikian,
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maka tidaklah benar kalau ada pihak-pihak
tertentu yang menyatakan terjadinya
perembesan atau kelebihan pasokan gula
rafinasi ke pasar umum sebanyak 900.000
ton. Tentunya, isu mengenai perembesan
sebanyak itu merupakan hal yang tidak bisa
dipertanggungjawabkan,” kata Yamin.
Yamin mengatakan untuk melayani
kebutuhan gula rafinasi bagi industri
menengah dan kecil, kalangan industri gula
rafinasi di dalam negeri menunjuk sejumlah
distributor/agen/pedagang di daerah. Pola
pemasaran seperti itu terpaksa ditempuh
dengan pertimbangan penghematan biaya
pengadaan mengingat volume kebutuhan per
perusahaan menengah dan kecil umumnya
relatif kecil dan letak unit usaha industri
makanan dan minuman skala menengah dan
kecil yang tersebar di berbagai daerah. Selain
itu, sistem pembayaran dari kalangan industri
menengah dan kecil umumnya dilakukan
secara berjangka. Sementara pelayanan
kebutuhan gula rafinasi untuk industri besar
biasanya dilakukan secara langsung dari
pabrik.
Setiap distributor/agen/pedagang di
dalam melaksanakan kegiatan usahanya
tidak menspesialisasikan penjualan gula jenis
tertentu. Bahkan di setiap gerai pedagang
terdapat berbagai jenis gula termasuk
gula lokal. Para pengguna dalam hal ini
industri menengah dan kecil waku membeli
mempunyai pilihan untuk membeli jenis

gula sesuai kebutuhannya.
Sementara itu, pola konsumsi gula secara
berangsur telah berubah sesuai dengan
tuntutan pasar sehingga jika sesorang ingin
membuat produk makanan yang baik dan
berkualitas maka diperlukan gula yang baik
dan berkualitas pula. Masyarakat dunia
pada umumnya telah menggunakan atau
mengkonsumsi gula rafinasi, bahkan kalau
Indonesia mengimpor gula putih maka gula
yang masuk itupun adalah gula rafinasi.
“Dengan demikian, jika ada sekelompok
orang yang menyatakan bahwa gula rafinasi
tidak layak dikonsumsi maka itu sebetulnya
merupakan upaya pembodohan masyarakat
dan tidak mendidik konsumen untuk bebas
memilih gula yang baik,” tutur Yamin.
Menurut
Yamin,
kecenderungan
penurunan harga gula putih di dalam negeri
yang terjadi pada kuartal keempat tahun 2007
terjadi bukan akibat terjadinya rembesan gula
rafinasi. Sebab, penjualan gula rafinasi selama
ini hanya ditujukan untuk kalangan industri
pengguna gula, terutama industri makanan
dan minuman.
Adapun penurunan harga gula putih
tersebut terjadi akibat beberapa faktor,
diantaranya turunnya harga gula di pasar
internasional sehingga apabila dilakukan
impor harganya sampai di gudang di dalam
negeri sekitar Rp 4.600 per kg. Faktor
lainnya adalah estimasi produksi gula yang
semula diperkirakan turun akibat kekeringan,

Pacakaging gula rafinasi, kecenderungan penurunan harga gula putih di dalam negeri yang
terjadi pada kuartal keempat tahun 2007 diindkasikan akibat terjadinya rembesan gula rafinasi.
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ternyata produksinya mencapai sekitar 2,4
juta ton atau naik dibandingkan tahun 2006
(2,31 juta ton) dan diperkikan mencukupi
kebutuhan di dalam negeri.
Selain itu, tambah Yamin, para pedagang
gula kini kurang bergairah untuk menimbun
stok beberapa alasan, yaitu lesunya daya beli
masyarakat; stok yang dipegang produsen/
PTPN masih besar sekitar 500.000 ton;
musim giling tahun 2007 yang mundur
hingga bulan Desember sehingga masa
tidak giling pada tahun 2008 lebih pendek
(sekitar 4 bulan) karena pada bulan bulan
Mei 2008 sudah kembali masuk musim
giling. Kondisi tersebut mengakibatkan para
pedagang enggan berspekulasi.
Di lain pihak, sisa stok akibat impor
gula putih oleh Importit Terdaftar (IT) Gula
(PTPN dan PT RNI) pada tahun 2007 sebesar
450.000 ton dan impor raw sugar untuk
menutupi idle capacity di PTPN/PT RNI
sekitar 200.000 ton. Situasi tersebut telah
mengakibatkan pasokan gula di dalam
negeri lebih dari cukup sehingga pada
tahun 2008 diprediksikan tidak perlu impor
gula putih.
“Situasi
yang
menimbulkan
ketidakpastian perdagangan gula di pasar
tersebut memberikan peluang kepada
kelompok pedagang tertentu untuk
menekan harga lelang gula petani dan
PTPN,” jelas Yamin.
Yamin mengatakan sebetulnya stok
gula milik petani saat ini sudah menipis yaitu
sekitar 80.000 ton dan harga jualnya pun
sebenarnya sudah jauh lebih baik. Harga
jual yang terjadi rata-rata di atas Harga
Patokan Pemerintah (HPP) Rp 4.900 per kg
dan tidak dipotong Pajak Pertambahan Nilai
(PPN). Para pedagang sendiri lebih suka
bertransaksi dengan para petani karena
tidak menggunakan faktur pajak.
“Yang paling penting untuk dicapai saat
ini sebetulnya adalah bagaimana membuat
harga produksi gula putih menjadi murah
dengan meningkatkan produktifitas tebu
dan rendemen serta kualitas seperti pabrik
gula di Lampung agar bisa bersaing dengan
gula impor dari luar negeri maupun gula
rafinasi lokal. Sedangkan dalam kegiatan
perdagangannya, agar diperoleh sistem
perdagangan yang efisien, maka perlu
dibentuk jaringan distribusi yang luas
dengan tidak bergantung hanya kepada
pedagang tertentu saja,” demikian Yamin.
***

Kebijakan

Revisi Perpres No. 77 Tahun 2007

Industri SmelterTimah Hitam
akan Dibuka dengan Syarat

Smelter Plant, industri smelter timah hitam yang sebelumnya masuk di dalam kelompok bidang usaha yang
tertutup bagi kegiatan investasi diperkirakan menjadi salah satu bidang usaha yang terbuka.

P

emerintah kini sedang membahas
revisi Peraturan Presiden (Perpres)
Nomor 77 Tahun 2007 yang antara
lain memasukan industri smelter
timah hitam atau timbal (Pb) yang sebelumnya
masuk di dalam kelompok bidang usaha yang
tertutup bagi kegiatan investasi menjadi
bidang usaha yang terbuka dengan perizinan
khusus dan memasukan industri gula rafinasi
dari kelompok bidang usaha yang terbuka
tanpa syarat bagi kegiatan investasi menjadi
ke dalam kelompok bidang usaha yang
terbuka dengan perizinan khusus.
Rencana pemerintah untuk memasukan
bidang usaha industri smelter timah hitam

dan industri gula rafinasi ke dalam kelompok
bidang usaha yang terbuka dengan perizinan
khusus itu merupakan sebagian dari rencana
perubahan substansi Perpres 77 Tahun 2007.
Hal itu terungkap dalam dokumen rapat
pembahasan revisi Perpres Nomor 77 Tahun
2007 yang diselenggarakan Tim Nasional
Peningkatan Ekspor dan Peningkatan
Investasi (Timnas PEPI) belum lama ini.
Berkaitan dengan rencana revisi
Perpres 77 Tahun 2007 itu, Direktur Industri
Logam Departemen Perindustrian I Putu
Suryawirawan mengatakan pemerintah
merencanakan untuk membuka bidang
usaha industri peleburan timah hitam yang

sebelumnya tertutup menjadi terbuka bagi
kegiatan investasi. Namun untuk kegiatan
investasi di bidang industri peleburan timah
hitam itu diperlukan perizinan khusus dari
pemerintah dengan sebelumnya harus
mendapatan rekomendasi dari Kementerian
Lingkungan
Hidup
(KLH)
terutama
menyangkut proses produksinya.
Selama ini Indonesia memang belum
memiliki industri peleburan logam dasar
timah hitam, sementara industri tersebut
selama ini termasuk ke dalam Daftar Negatif
Investasi (DNI) dimana setelah keluarnya
Undang-undang Penanaman Modal tahun
2007 ditetapkan sebagai bidang usaha yang
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tertutup melalui Perpres 77 Tahun 2007.
Pembukaan bidang usaha peleburan
logam dasar bukan besi (timah hitam) yang
disertai dengan persyaratan izin khusus
dari pemerintah serta harus mendapatkan
rekomendasi terlebih dahulu dari KLH itu
dimaksudkan untuk mengontrol dan menekan
semaksimal mungkin dampak pencemaran
lingkungan yang dapat ditimbulkan dari
kegiatan industri peleburan logam non besi
tersebut.
Sementara itu, Dirjen Industri Agro dan
Kimia Departemen Perindustrian Benny
Wahyudi mengatakan pemerintah akan
memasukan bidang usaha industri gula
rafinasi ke dalam bidang usaha yang terbuka
dengan perizinan khusus melalui perubahan/
revisi Perpres 77 Tahun 2007.
Menurut Benny, mengingat dalam
Perpres 77 Tahun 2007 bidang usaha industri
gula rafinasi tidak termasuk dalam daftar
bidang usaha yang tertutup bagi investasi,
Departemen Perindustrian sebelumnya
merencanakan untuk menerbitkan Peraturan
Menteri Perindustrian yang pada intinya akan
membatasi masuknya investasi di industri
gula rafinasi baru melalui penetapan syarat
bahwa industri tersebut harus terintegrasi
dengan perkebunan tebu.
Pembatasan dengan syarat tersebut
dilakukan karena saat ini kapasitas produksi
industri gula rafinasi sudah cukup besar
untuk memenuhi kebutuhan gula rafinasi

di dalam negeri. Namun demikian sejumlah
industri gula rafinasi di dalam negeri sendiri
saat ini belum bisa beroperasi dengan
kapasitas penuh sesuai dengan izin yang
diberikan sehingga sebagian kebutuhan itu
masih dipenuhi dari impor. Selain itu, saat ini
masih ada sejumlah perusahaan swasta yang
telah mendapatkan izin usaha industri gula
rafinasi tetapi mereka belum merealisasikan
izin usaha tersebut.
Departemen
Perindustrian
sendiri
mengirimkan surat kepada Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) agar untuk
sementara tidak menerbitkan izin prinsip
baru bagi industri gula rafinasi. Hal itu
dilakukan karena sebelumnya bidang usaha
industri gula rafinasi tidak disebut-sebut di
dalam Perpres 77 Tahun 2007. Bidang usaha
itu sama sekali tidak dicantumkan, baik di
dalam daftar bidang usaha yang tertutup
maupun bidang usaha yang terbuka dengan
syarat.
Benny mengatakan dengan adanya
rencana pemerintah untuk menerbitkan
perubahan Perpres 77 Tahun 2007 itu
maka Departemen Perindustrian pun telah
membatalkan rencana untuk menerbitkan
Peraturan Menteri Perindustrian mengenai
pengaturan industri gula rafinasi itu.
Selain karena adanya usulan dari
sejumlah departemen, revisi Perpres Nomor
77 Tahun 2007 juga dilakukan berkaitan
dengan upaya pemerintah untuk melakukan

sinkronisasi rancangan Perpres Pasar dan
Perpres Nomor 77 Tahun 2007. Hal itu
dilakukan karena rancangan Perpres Pasar
yang telah siap dalam bentuk draft final itu
dinilai bertentangan dengan substansi yang
terdapat dalam Perpres Nomor 77 Tahun
2007.
Sebagaimana diketahui, dalam Perpres
Nomor 77 Tahun 2007 Lampiran II.f. Modal
Dalam Negeri 100% tidak mencantumkan
Supermarket dan Department Store skala
kecil, sedangkan kebijakan nasional jelas-jelas
menutup kegiatan penanaman modal asing
di bidang usaha minimarket, supermarket
dan department store skala kecil.
Proses pembahasan revisi Perpres
Nomor 77 Tahun 2007 sudah mulai dilakukan
pemerintah sejak bulan Juli 2007 lalu. Selama
ini sejumlah departemen telah mengusulkan
dilakukannya perubahan Lampiran pada
Perpres Nomor 77 Tahun 2007. Beberapa
departemen yang mengusulkan perubahan
Lampiran Perpres Nomor 77 Tahun 2007
itu diantaranya Departemen Kebudayaan
dan Pariwisata, Departemen Kehutanan,
Departemen Kelautan dan Perikanan,
Departemen Komunikasi dan Informatika,
Departemen Perhubungan, Departemen
Perindustrian,
Departemen
Pertanian,
Departemen Pekerjaan Umum dan
Departemen Perdagangan. ***

Salah industri smelter timah, industri peleburan timah hitam memerlukan perizinan khusus dari pemerintah dengan sebelumnya harus mendapatan
rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terutama menyangkut proses produksinya.
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AS Batalkan Pengenaan BMAD
dan Bea Imbalan terhadap
Produk CFSP RI

Produk kertas, Amerika Serikat (AS) pada akhirnya membatalkan sekaligus mencabut kebijakan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk
Imbalan (countervailing duty) terhadap produk Coated Free Sheet Paper (CFSP) dari Indonesia, China dan Korea Selatan

P

emerintah Amerika Serikat (AS)
akhirnya membatalkan sekaligus
mencabut kebijakan Bea Masuk Anti
Dumping (BMAD) dan Bea Masuk
Imbalan (countervailing duty) terhadap
produk Coated Free Sheet Paper (CFSP)
dari Indonesia, China dan Korea Selatan
menyusul hasil voting yang dilakukan The
US International Trade Commission (US-ITC)
yang menyatakan tidak terbuktinya tuduhan
tersebut.
US-ITC
yang
berkedudukan
di
Washington melalui situsnya (http://www.
usitc.gov) pada tanggal 20 November 2007
lalu telah menyatakan bahwa AS tidak akan
mengenakan BMAD maupun bea masuk
imbalan terhadap produk CFSP dari ketiga
negara tersebut. Keputusan itu merupakan

hasil pemungutan suara diantara para
komisioner US-ITC dimana lima dari enam
komisioner menyatakan bahwa pihak
petitioner di AS (New Page Corporation,
Dayton dan OH) tidak mengalami kerugian
materil (material injury) ataupun ancaman
kerugian materil (threatened material injury)
akibat impor produk CFSP dari ketiga negara
itu.
Keputusan US-ITC itu sekaligus juga
membatah dan menganulir keputusan
Departemen
Perdagangan
AS
(US
Departement of Commerce) yang telah
menetapkan bahwa produk CFSP dari
Indonesia, China dan Korea Selatan
merupakan produk yang disubsidi dan dijual
di pasar AS dengan harga yang lebih rendah
dari nilai yang wajar.

Kelima komisioner US-ITC yang
memberikan suara yang berlawanan dengan
keputusan Departemen Perdagangan AS
itu adalah Ketua Komisi Daniel R. Pearson,
Wakil Ketua Komisi Shara L. Aranoff serta
anggota Komisi Deanna Tanner Okun,
Irving A. Williamson dan Dean A. Pinkert.
Sedangkan anggota Komisi Charlotte R.
Lane memberikan suara yang mendukung
keputusan Departemen Perdagangan AS.
“Sehubungan dengan hasil keputusan
Komisi tersebut maka tidak ada bea masuk
anti dumping maupun bea masuk imbalan
yang akan dikenakan terhadap impor produk
CFSP dari negara-negara tersebut (Indonesia,
China dan Korea Selatan),” ungkap pernyataan
US-ITC dalam situsnya itu.
Produk kertas impor dari Indonesia,
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China dan Korea Selatan yang diselidiki
Departemen Perdagangan AS meliputi CFSP
dan sejenis paperboard yang biasa digunakan
untuk menulis, percetakan, atau berbagai
penggunaan grafis lainnya. CFSP diproduksi
dari bahan baku berupa serat yang secara
bobot tidak melebihi 10% dari total bobot
produk. Serat tersebut biasanya merupakan
serat mekanik atau hasil kombinasi serta
kimia dan mekanis. Kertas CFSP biasanya
dilapisi dengan kaolin (China Clay) atau
bahan inorganik lainnya dengan atau tanpa
binder.
US-ITC sendiri mulai melakukan
investigasi terhadap keputusan final
mengenai antidumping dan bea masuk
imbalan (yang telah ditetapkan Departemen
Perdagangan AS) pada tanggal 31 Oktober
2006. Lembaga tersebut juga sempat
melakukan dengar pendapat (hearing )
pada tanggal 18 Oktober 2007 dan terakhir
melakukan pemungutan suara pada tanggal
20 Nopember 2007. Hasil keputusan USITC itu kemudian dinotifikasikan kepada
Departemen Perdagangan AS pada tanggal 6
Desember 2007.
Menurut US-ITC, perusahaan AS yang
memproduksi CFSP pada tahun 2006
sebanyak 10 perusahaan. Volume produksi
di AS selama ini terkonsentrasi di Wisconsin,
Michigan, Maryland, Maine, Kentucky dan
Minnesota. Kegiatan produksi CFSP dan
bidang lain yang terkait di AS melibatkan
tenaga kerja sebanyak 6.666 orang dengan

Salah satu pabrik kertas di luar negeri
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volume pengapalan dari AS pada tahun 2006
mencapai 4.627.631 short ton.
Pemerintah AS sendiri melalui US
Departement of Commerce – International
Trade Administration (US DOC-ITA) sejak
bulan Nopember 2006 lalu telah melakukan
investigasi tuduhan dumping dan subsidi
terhadap impor produk CFSP asal Indonesia,
China dan Korea Selatan. Kemudian,
keputusan final US DOC-ITA pada 17 Oktober
2007 menyimpulkan bahwa tuduhan
dumping maupun subsidi untuk CFSP dari
ketiga negara itu terbukti positif.
Sehubungan dengan keputusan tersebut,
US DOC-ITA selanjutnya menetapkan
pengenaan bea masuk anti dumping dan
bea masuk imbalan terhadap produk CFSP
dari ketiga negara itu. Untuk Indonesia
sendiri, US DOC-ITA menetapkan besaran
bea masuk antidumping sebesar 8,63%
terhadap produk CFSP produksi PT Tjiwi
Kimia, PT Pindo Deli dan perusahaan lainnya.
Sedangkan atas tuduhan subsidinya, US
DOC-ITA menetapkan bea masuk imbalan
sebesar 22,48% terhadap produk CFSP yang
diproduksi oleh PT Tjiwi Kimia, PT Pindo Deli
dan perusahaan Indonesia lainnya.
Departemen Perdagangan RI sendiri
melalui siaran persnya menyatakan bahwa
keputusan US-ITC yang dikeluarkan pada
tanggal 20 Nopember 2007 itu merupakan
sesuatu yang sangat menggembirakan.
Ekspor CFSP Indonesia ke AS pada tahun
2004 mencapai nilai US$ 22,93 juta dan paada

tahun 2006 melonjak menjadi US$ 40,64 juta.
Dengan dibatalkannya pengenaan BMAD dan
bea masuk imbalan tersebut maka Indonesia
memiliki peluang untuk terus meningkatkan
ekspor produk CFSP ke AS. ***

Kebijakan

DeperinTelah Lakukan Uji Publik
terhadap 82 Sepeda Motor

Sepeda motor yang sedang dalam tahap pemerikasaan akhir di pabrik, sejak pertama kali uji publik itu dilakukan pada tahun 2002, pemerintah, dalam
hal ini Departemen Perindustrian telah melalui uji publik terhadap 82 unit sepeda motor impor maupun rakitan dalam negeri.

S

elama tahun 2007 Departemen
Perindustrian (Deperin) kembali
melakukan uji publik terhadap
delapan unit sepeda motor yang
diperdagangkan di Indonesia. Dengan
demikian, sejak pertama kali uji publik itu
dilakukan pada tahun 2002, maka sampai
saat ini sudah terdapat 82 unit sepeda motor
impor ataupun rakitan dalam negeri yang
telah melalui uji publik itu.
Sekretaris
Ditjen
Industri
Alat
Transportasi dan Telematika, Bati Lestari
mengatakan kegiatan uji publik terhadap
produk sepeda motor itu dilakukan sesuai
dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 214/MPP/Kep/7/2001
tanggal 6 Juli 2001 sebagai pelaksanaan dari
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
Menurut Bati, sampai dengan tahun 2007
perusahaan yang terdaftar sebagai importir
maupun perakit kendaraan bermotor roda dua
berdasarkan Nomor Identifikasi Kendaraan
(NIK) mencapai 77 perusahaan. Sedangkan
jumlah sepeda motor yang telah melalui uji

publik di Balai Termodinamika, Motor dan
Propulsi (BTMP) BPPT Serpong sejak tahun
2002 sebanyak 82 unit, yaitu 38 unit pada
tahun 2002, 13 unit pada tahun 2003, 10 unit
pada tahun 2004, lima unit pada tahun 2005,
delapan unit pada tahun 2006 dan delapan
unit pada tahun 2007.
Kedelapan unit sepeda motor yang diuji
publik pada tahun 2007 diimpor dan atau

dirakit oleh enam perusahaan nasional.
Kedelapan sepeda motor itu terbagi dalam
dua kelompok besar, yaitu kelompok sepeda
motor tipe bebek (Pumahit NS-70, Loncin
Vaganza 100, Minerva, Solomo Angsa 110-S
dan Sunda Superior X 100R) dan tipe sport
(Nasha NS-150, Monstrac dan Kaisar Pearl KS
180).
Menurut Bati, dalam uji publik itu sample

Media Industri 19

Kebijakan

sepeda motor yang diambil hanya satu unit
sehingga hasil pengujiannya pun hanya
mewakili sepeda motor yang diuji dan tidak
mewakili merek atau tipe tertentu. Namun
demikian, dengan memperhatikan bahwa
produk-produk sepeda motor tersebut telah
dijamin oleh produsen, maka hasil pengujian
tersebut dapat dipakai sebagai informasi
awal pengukuran kinerja sepeda motor dari
jenis yang diuji.
Uji publik dimaksud meliputi lima jenis
pengujian, yaitu uji jalan, uji percepatan, uji
jarak pengereman, uji unjuk kerja mesin dan
uji ketahanan mesin. Pengujian dilakukan
sesuai dengan standard nasional maupun
internasional yang ditetapkan oleh tim.
Uji jalan sejauh 500 Km (SNI 094405-1997) ditujukan untuk mengetahui
karakteristik jalan sepeda motor dengan para
meter yang diuji berupa konsumsi bahan
bakar dan temperature oli rata-rata. Uji
percepatan/akselerasi (SNI 09-1400-1995)
ditujukan untuk mengetahui percepatan
motor dengan parameter yang diuji berupa
waktu tempuh.
Uji jarak pengereman (JIS D-1034—
Standard Industri Jepang) ditujukan untuk
mengetahui kemampuan rem dengan
parameter yang diuji berupa jarak pengereman
pada kecepatan tertentu. Uji unjuk kerja
mesin (SNI-09-0120-1995) ditujukan untuk

mengetahui unjuk kerja mesin dengan
parameter yang diuji berupa torsi, daya dan
pemakaian bahan bakar spesifik. Sedangkan
Uji ketahanan mesin 100 jam (standar
ditentukan tim) ditujukan untuk mengetahui
ketahanan mesin dengan parameter yang
diuji berupa torsi, daya, pemakaian bahan
bakar spesifik dan konsumsi pelumas.
Bati mengatakan hasi uji publik itu
dapat memberikan informasi teknis lebih
lengkap yang dibutuhkan konsumen, antara
lain berupa tabulasi data secara rinci tentang
kemampuan sepeda motor yang diuji. Dengan
demikian, konsumen secara tidak langsung
mendapatkan edukasi dalam menentukan

pilihan-pilihan terhadap sepeda motor yang
beredar di Indonesia.
Hasil uji publik itu juga dapat digunakan
sebagai bahan evaluasi bagi pelaku
usaha importir maupun industri untuk
selalu meningkatkan kualitas produk dan
pelayanannya. Pelaksanaan uji publik juga
dapat menjadi sarana pembinaan bagi
industri dalam negeri agar bisa bersaing
di pasar domestik dan pasar global yang
semakin kompetitif.***

Berikut ini data mengenai kedelapan sepeda motor itu:
Sepeda Motor yang Mengikuti Uji Publik Tahun 2007
No.

Merek

Isi Silinder
(cc)

Perusahaan

1.

Nasha NS-70

70

PT Nusa Persada Abadi Sejahtera

2.

Nasha NS-150

150

PT Nusa Persada Abadi Sejahtera

3.

Solomo Angsa 110-S

110

PT Mahaera Motor

4.

Monstrac

200

PT Maju Bersama Surya Indah Motor

5.

Kaisar KS 150

180

PT Kaisar Motorindo Industri

6.

Sunda Superior X

100

PT Krista Satria Kencana

7.

Minerva Vaganza

100

PT Loncin Penta Jaya Maju Motor

8.

Loncin Vaganza

100

PT Loncin Penta Jaya Maju Motor

Sumber: Deperin

Uji publik terhadap sepeda motor meliputi lima jenis pengujian, yaitu uji jalan, uji percepatan, uji jarak pengereman, uji unjuk kerja mesin dan uji
ketahanan mesin. Pengujian dilakukan sesuai dengan standard nasional maupun internasional yang ditetapkan oleh tim.
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RI Menjadi Pusat Kerjasama
Regional Selatan-Selatan di Bidang
Industri

Menteri Perindustrian, Fahmi Idris sebagai wakil delegasi RI ketika memberikan sambutannya pada General Conference (GC) UNIDO yang berlangsung
di Wina, Austria tanggal 3-7 Desember 2007.

I

ndonesia mendapatkan kehormatan
dengan ditunjuknya Jakarta sebagai
lokasi Pusat Kerjasama Regional
Selatan-Selatan di Bidang Industri atau
Regional Centre for South-South Industrial
Cooperation (RCSSIC) oleh sebuah organisasi
di bawah naungan Perserikatan BangsaBangsa (PBB), United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO).
Penunjukkan Jakarta sebagai lokasi
RCSSIC itu disepakati pihak Indonesia dan
UNIDO melalui sebuah nota kesepahaman
(Memorandum of Understanding/MoU)
di sela-sela penyelenggaraan General
Conference (GC) UNIDO yang berlangsung
di Wina, Austria tanggal 3-7 Desember 2007
lalu. MoU tersebut ditandatangani oleh
Menteri Perindustrian RI Fahmi Idris selaku
wakil pemerintah Indonesia dan Dirjen
UNIDO, Kandeh Yumkella.
“Tujuan utama dari pembentukan
RCSSIC itu adalah untuk meningkatkan
kerjasama industri Selatan-Selatan. Khusus di

Indonesia kegiatan RCSSIC difokuskan pada
agroindustri dimana Indonesia dan UNIDO
akan bekerjasama untuk memberikan
bantuan teknis di bidang agroindustri kepada
negara-negara kurang berkembang di Afrika,”
kata Menperin Fahmi Idris.
Menurut
Menperin,
penunjukkan
Jakarta sebagai lokasi RCSSIC oleh UNIDO
itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi
Indonesia. Karena, hal itu berarti bahwa
UNIDO telah memberikan apresiasi dan
kepercayaan penuh kepada Indonesia
khususnya menyangkut perkembangan
agroindustri di tanah air.
“Hal serupa juga juga dilakukan UNIDO
di China dengan fokus utama di bidang hydro
power dan di India dengan fokus utama di
bidang Infromation Technology (IT),” tutur
Menperin.
Dirjen UNIDO, Kandeh Yumkella sendiri
pernah berkunjung ke Indonesia pada
tanggal 1-3 Juli 2007 dan sempat mengadakan
pertemuan dengan Menteri Luar Negeri,

Menteri Pertanian, Menteri Perindustrian,
Menteriu Energi dan Sumber Daya Mineral,
Menteri Perdagangan dan Meneg Lingkungan
Hidup.
Sidang GC UNIDO diselenggarakan sekali
dalam dua tahun dan tujuannya disesuaikan
dengan kebutuhan dan perkembangan yang
terjadi. Sidang GC UNIDO kali ini ditujukan
untuk membahas program-program secara
keseluruhan dan menetapkan beberapa
keanggotaan Industrial Development Board
(IDB) UNIDO serta Program and Budget
Committee (PBC) UNIDO.
Dalam sidang GC tersebut Menperin
Fahmi Idris juga menghadiri Round Table
Meeting tentang China-India Factors yang
berlangsung pada tanggak 4 Desember 2007.
Dalam Round Table Meeting itu, Menperin
menjadi salah satu panelis dalam pertemuan
tersebut.
Selain dihadiri pejabat negara setingkat
menteri (42 orang), sidang GC UNIDO juga
dihadiri pejabat setingkat Kepala Negara (7
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Menteri Perindustrian RI, Fahmi Idris saat bersalaman dengan Dirjen UNIDO, Kandeh Yumkella, Jakarta ditunjuk sebagai lokasi Pusat Kerjasama
Regional Selatan-Selatan di Bidang Industri atau Regional Centre for South-South Industrial Cooperation (RCSSIC) oleh United Nations Industrial
Development Organization (UNIDO). Memorandum of Understanding/MoU kedua belah pihak ditandatangani di sela-sela penyelenggaraan General
Conference (GC) UNIDO.

orang) dan setingkat Wakil Kepala Negara
(6 orang). Karena itu, forum tersebut sering
dimanfaatkan untuk saling bertemu dan
mengadakan pembicaraan di antara para
pejabat tersebut. Menteri Perindustrian RI
sendiri mengadakan pertemuan dengan
Menteri Ekonomi dan Transportasi Hongaria
pada 4 Desember 2007.
Kehadiran delegasi Indonesia yang
dipimpin Menperin Fahmi Idris dalam
pertemuan GC UNIDO tersebut diharapkan
dapat makin meningkatkan kerjasama
UNIDO-Indonesia di bidang teknologi
industri. Indonesia mengharapkan UNIDO
dapat meningkatkan bantuan teknisnya
di sektor industri kepada Indonesia
terutama untuk mengentaskan kemiskinan,
mengembangkan energi alternatif dan
efisiensi serta lingkungan hidup.
Melalui pembentukan RCSSIC di Jakarta
dengan fokus pada agroindustri diaharapkan
Indonesia dapat menerapkan kemampuan
yang telah dimiliki untuk membantu negaranegara terbelakang khususnya di Afrika.
Kerjasama RCSSIC di bidang agroindustri itu
juga diharapkan dapat mengharumkan nama
baik Indonesia di mata internasional. Dengan
demikian, diharapkan terjalin jaringan untuk
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mendukung ekspor-impor dengan negaranegara anggota UNIDO.
UNIDO dibentuk pada tahun 1966
dan menjadi salah satu badan khusus PBB
pada tahun 1985 dengan beranggotakan 172
negara.
Badan tersebut didirikan dengan tujuan
untuk membantu percepatan pembangunan
industri di negara berkembang dan menjadi
satu-satunya badan khusus PBB yang
mempromosikan
upaya-upaya
untuk
menciptakan kesejahteraan masyarakat dan
pengentasan kemiskinan melalui industri
manufaktur.
Dewasa ini UNIDO lebih memfokuskan
kegiatannya dalam pengentasan kemiskinan
melalui kegiatan industri khususnya UKM,
peningkatan kapasitas perdagangan dan
peningkatan kepedulian terhadap lingkungan
hidup dan pemanfaatan energi.
Indonesia sendiri sudah menjadi
anggota UNIDO sejak tahun 1967. Sampai
saat ini Indonesia telah banyak mendapatkan
bantuan dari UNIDO melalui berbagai
kegiatan proyek kerjasama teknis. Proyekproyek tersebut telah berhasil dilaksanakan
di Indonesia terutama yang berkaitan
dengan peningkatan kemampuan teknologi

industri, peningkatan kualitas lingkungan,
pengentasan kemiskinan dan peningkatan
taraf hidup masyarakat.
Sejak tahun 2003 lalu UNIDO telah
melaksanakan sejumlah proyek bantuannya
di Indonesia yang diberi nama Country
Service for Indonesia (CSFI). CSFI I (20032004) difokuskan pada pengembangan
Kawasan Timur Indonesia, khususnya di
bidang agroindustri dan perikanan termasuk
kemitraan bisnis UKM. CSFI II (2005-2007)
difokuskan pada bantuan paska tsunami
dengan mendirikan pusat pelatihan di Aceh
(Industrial Skill Development Centre) dan
pembangunan mesin pembangkit listrik mini
di Pulau Nias (Development of Small Hydro
Power), serta bantuan pasca konflik melalui
pembangunan pusat teknologi di Maluku.
Kini UNIDO sedang merencanakan
pelaksanaan CSFI III (2008-2010) dengan
kegiatan
a.l.
pengembangan
IKM,
pengembangan industri yang berkelanjutan
dengan
memperhatikan
kelestarian
lingkungan, pemanfaatan energi alternatif dan
konservasi energi, peningkatan keterlibatan
tenaga-tenaga ahli Indonesia dalam proyek
UNIDO, peningkatan mobilisasi sumber dana
dari negara-negara donor. ***

Ekonomi & Bisnis

Menperin:

Lonjakan Harga BBM akan
Memukul Daya Beli Masyarakat

Kegiatan eksplorasi minyak bumi, lonjakan harga minyak bumi dunia dipastikan akan membawa dampak terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di
dalam negeri yang pada gilirannya akan memukul kemampuan daya beli masyarakat dan rakyat Indonesia pada umumnya.

L

onjakan harga minyak mentah dunia
dipastikan akan membawa banyak
konsekuensi terhadap perekonomian
nasional. Itu sudah menjadi rahasia
umum, baik bagi para pakar ekonomi, pejabat
pemerintah, kalangan pelaku usaha maupun
bagi masyarakat awam di dalam negeri.
Namun sejauh mana dampak dari lonjakan
harga minyak bumi dunia itu belum ada satu
pakar ekonomi pun yang bisa menjawabnya.
Sebab, dampak dari lonjakan harga minyak
bumi itu sangat tergantung dari berapa besar
kenaikan harga minyak itu dan berapa lama
kejadian lonjakan harga itu terjadi.
Lonjakan harga minyak mentah dunia
memang menjadi momok yang cukup
menakutkan bagi rakyat Indonesia dewasa ini
setelah sejak beberapa tahun lalu Indonesia
mengalami perubahan status dalam konstelasi
perdagangan minyak dunia dari status net oil
exporter menjadi net oil importer. Artinya,
neraca perdagangan (ekspor-impor) minyak

bumi Indonesia kini tidak lagi mengalami
surplus seperti dialami tahun 1970-an sampai
tahun 1990-an, melainkan mengalami defisit.
Kalau dulu, pada dekade 1970-an sampai
dekade 1990-an, setiap lonjakan atau booming
harga minyak bumi dunia mengakibatkan
lonjakan penerimaan negara dari wind fall
profit yang dihasilkan dari ekspor minyak
bumi, kini lonjakan harga minyak bumi
dunia itu berbalik menjadi alamat petaka
bagi perekonomian nasional. Perubahan 180
derajat dari pengaruh kenaikan harga minyak
bumi itu terhadap perekonomian nasional
kini sudah menjadi fenomena di masyarakat
Indonesia. Akibat pergeseran status tersebut,
bangsa ini pernah mengalami pengalaman
pahit yang dipicu oleh kenaikan harga minyak
bumi. Harga BBM pernah melonjak hingga
lebih dari 100% pada bulan Oktober tahun
2005 lalu. Lonjakan harga BBM tersebut
tentu saja mendongkrak harga barang-barang
kebutuhan masyarakat lainnya sehingga

mengakibatkan merosotnya kemampuan
daya beli masyarakat.
Hal itu pulalah yang dikhawatirkan
Menteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris
akan terjadi kembali dalam beberapa waktu
mendatang apabila harga minyak bumi dunia
terus meningkat hingga mendekati US$ 100
per barrel. Menperin menyatakan lonjakan
harga minyak bumi dunia dipastikan akan
membawa dampak terhadap harga bahan
bakar minyak (BBM) di dalam negeri yang
pada gilirannya akan memukul kemampuan
daya beli masyarakat dan rakyat Indonesia
pada umumnya.
“Daya beli masyarakat kita akan terpukul
manakala harga BBM kembali meningkat
sebagai dampak dari kenaikan harga minyak
mentah dunia. Kalau itu betul-betul terjadi
maka kita akan mengalami masalah,” kata
Menperin.
Masalah yang dimaksud Menperin tidak

Media Industri 23

Ekonomi & Bisnis

lain adalah menciutnya permintaan domestik
terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh
industri di dalam negeri. Sebab, merosotnya
daya beli masyarakat di dalam negeri sudah
barang tentu akan mendorong masyarakat
untuk memperketat dan mengefisienkan
penggunaan anggaran belanjanya yang
pada gilirannya akan memperketat tingkat
konsumsi di dalam negeri.
Penurunan daya beli akan memaksa
masyarakat untuk menyusun ulang
tingkat prioritas penggunaan anggaran
belanja mereka dengan mengedepankan
lebih dahulu pemenuhan kebutuhan yang
lebih utama seperti kebutuhan pangan.
Baru setelah kebutuhan primer tersebut
terpenuhi masyarakat akan menggunakan
sisa anggarannya untuk memenuhi prioritas
kebutuhan yang berikutnya seperti sandang,
papan dll. Sementara itu, pemenuhan
kebutuhan yang lebih tersier seperti barang
elektronik dan lain-lain kemungkinan akan
ditunda dahulu.
Penciutan permintaan/konsumsi barang
industri tersebut tentu saja merupakan
masalah tersendiri bagi industri di dalam
negeri, khususnya bagi mereka yang
mengandalkan penjualan produknya di
pasar domestik. Apalagi sebagai dampak
dari liberalisasi perdagangan, berbagai
produk impor pun kini begitu leluasanya
memasuki pasar domestik. Belum lagi, masih
maraknya penyelundupan barang impor
makin menambah ruwetnya permasalahan
bagi industri nasional. Karena itu, penetrasi
berbagai produk nasional di pasar ekspor
menjadi semakin penting peranannya dalam

upaya membangkitkan industri di dalam
negeri dan bagi pertumbuhan ekonomi
nasional pada umumnya.
Mengenai dampak kenaikan harga
minyak bumi terhadap kompetisi produk
industri di pasar global, Menperin Fahmi Idris
mengatakan tidak begitu khawatir mengingat
kenaikan harga minyak bumi dunia itu
melanda seluruh negara di dunia, sehingga
tingkatan dampaknya pun akan relatif sama.
Kini tinggal bagaimana masing-masing
negara itu menyiasati dampak kenaikan harga
minyak tersebut. Negara-negara yang bisa
menyiasati dampak kenaikan harga minyak
dunia dengan melakukan berbagai efisiensi di
sana-sini tentu akan bisa mengatasi dampak
kenaikan harga minyak itu dengan baik
sehingga produknya akan dapat tetap eksis
di pasar global.
“Hanya memang bagi negara yang
belum sempat melakukan efisiensi dan lain
sebagainya tentu kenaikan harga minyak
bumi ini akan menimbulkan masalah yang
pelik dan besar. Produk ekspor mereka
pun tentu akan makin tersisih dari kancah
persaingan dunia,” tutur Menperin.
Pemerintah Indonesia sendiri, lanjut
Menperin, dalam mengatasi dampak
kenaikan harga minyak mentah dunia selalu
mempunyai dua instrumen yang dapat
dipergunakan, yaitu instrumen subsidi dan
instrumen fiskal. Namun sampai saat ini
pemerintah belum menentukan secara final
instrumen mana yang akan dipakai, apakah
instrumen subsidi atau instrumen fiskal.
Sebagai dampak dari kenaikan
harga minya bumi dunia, kata Menperin,

Daya beli masyarakat yang masih rendah ditengah melonjaknya harga minyak dunia semakin
memukul kehidupan masyarakat .
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pemerintah Indonesia pada tahun 2005
menaikan harga BBM secara luar biasa. Hal itu
dilakukan karena pemerintah tidak mau lagi
memberikan subsidi, kecuali bagi jenis-jenis
BBM tertentu yang sangat mempengaruhi
masyarakat banyak seperti
premium,
solar dan minyak tanah. Namun demikian,
walaupun terjadi kenaikan harga BBM
secara luar biasa, langkah tersebut mampu
menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN).
“Yang pasti, dengan kenaikan harga
minyak bumi ini, apalagi kalangan pakar dunia
memperkirakan harga minyak bumi dunia bisa
menembus US$ 100 per barrel, maka pasti
akan banyak yang terkena dampaknya. Tapi
yang paling banyak terkena dampak negatif
adalah daya beli masyarakat. Sedangkan,
dampaknya terhadap kegiatan ekspor, itu
tergantung kepada efisiensi masing-masing
negara saja,” tegas Menperin.
Mengenai langkah efisiensi ini, Menperin
mengaku cukup khawatir, khususnya
menyangkut efisiensi di level birokrasi.
Sebab, berdasarkan sejumlah penelitian oleh
lembaga independen internasional, seperti
yang beberapa waktu lalu dilakukan oleh
International Finance Corporation (IFC)
tentang ‘How to Do Business in Indonesia’.
Laporan hasil penelitian IFC pada tahun
2006 menunjukkan data yang tidak begitu
menggembirakan.
“Karena itu, Bapak Wakil Presiden
beberapa waktu lalu pernah mengadakan
rapat di kantor Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara (Menpan) bersama Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
yang pada intinya membahas bagaimana
melakukan langkah efisiensi dalam berbagai
pendekatan birokrasi seperti perizinan dan
lain sebagainya,” kata Menperin.
Hasil dari rapat tersebut, kata Menperin,
memang telah membawa sejumlah perubahan
namun perubahan tersebut belum begitu
menggembirakan dan belum sesuai dengan
apa yang diharapkan. “Barang kali inilah yang
akan menjadi faktor bertambah beratnya
tingkat kompetisi kita. Belum lagi ranking
kita di bidang korupsi masih tinggi. Itulah
yang masih akan memberatkan kita. Sejauh
ini reformasi birokrasi masih menghadapi
hambatan di sana-sini,” demikian Menperin
Fahmi Idris. ***
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Konversi Energi di PT PIM Butuhkan
Dana Investasi US$ 400 Juta

Pabrik Pupuk, PT. Pupuk Iskanda Muda (PIM) membutuhkan tambahan investasi yang tidak sedikit untuk mengalihkan penggunaan energi dari gas
alam ke batubara.

T

anah tumpah darah Indonesia sudah
sejak lama dikenal dunia sebagai
negara yang kaya akan sumber energi
sekaligus bahan baku, baik itu berupa
sumber energi yang tidak bisa diperbaharui
(unrenewable), yaitu bahan bakar fosil (fossil
fuel) seperti minyak bumi, gas alam dan
batubara, maupun berupa sumber energi
yang dapat diperbaharui (renewable) seperti
energi panas bumi, energi air, energi angin,
energi matahari dan lain-lain.
Walaupun Indonesia memiliki sumber
energi yang cukup melimpah dan sangat
bervariasi jenisnya, namun kegiatan konversi
energi dalam rangka diversifikasi energi
bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan.
Bahkan, untuk melakukan konversi energi
dari sesama bahan bakar fosil pun tidak
semudah membalikan tangan dan diperlukan
biaya yang sangat besar.

Kondisi tersebut umumnya dialami
kalangan industri di dalam negeri yang
dalam beberapa tahun terakhir ini berupaya
mengkonversi penggunaan minyak bumi
dan gas alam ke batubara sebagai sumber
energi utama untuk menggerakan industri
mereka. Kegiatan konversi energi dari minyak
bumi atau gas alam ke batubara ternyata
menghadapi berbagai kendala yang cukup
pelik.
Salah satu contoh kendala tersebut adalah
apa yang belakangan ini dialami oleh PT
Pupuk Iskandar Muda (PIM). Produsen pupuk
pelat merah ini sedikitnya membutuhkan
tambahan investasi sebesar US$ 400 juta
untuk mengalihkan penggunaan energi dari
gas alam ke batubara.
Direktur Utama PT PIM, Mashudianto
mengatakan untuk memenuhi kebutuhan
investasi tersebut jajaran manajemen PT

PIM kini sedang berupaya mencari mitra
kerja yang dapat diajak bekerja sama dalam
mewujudkan kegiatan konversi energi
tersebut. Untuk kegiatan kerjasama tersebut
manajemen PT PIM kini sedang melakukan
proses penjajakan dengan sejumlah investor
asing guna mempercepat realisasi kegiatan
konversi energi tersebut.
Menurut Mahudianto, kegiatan konversi
energi sangat mendesak dilakukan untuk
menjamin kelangsungan usaha pabrik pupuk
sehubungan dengan makin terbatasnya
pasokan gas alam di dalam negeri. Akibat
keterbatasan pasokan gas itu, pada tahun
2007 ini PT PIM terpaksa hanya mampu
mengoperasikan satu dari dua unit pabrik
pupuk urea yang ada.
“Pengoperasian satu unit pabrik pupuk
urea itu pun hanya dapat dilakukan selama
enam bulan karena pasokan gas yang
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diperoleh memang hanya cukup untuk
kegiatan operasi selama enam bulan.
Ketika itu PT PIM mendapatkan pasokan
gas hasil pengalihan (swap) dari PT Pupuk
Kalimantan Timur (PKT) sebanyak 3 kargo,”
kata Mashudianto.
Sebagai dampak dari pasokan gas yang
sangat terbatas ke pabrik pupuk urea PT
PIM itu, maka perusahaan tersebut pada
tahun 2007 ini diperkirakan akan mengalami
kerugian sebesar Rp 35 miliar. Kerugian
sebesar itu terjadi karena selama tahun 2007
PT PIM hanya bisa mengoperasikan satu unit
pabrik pupuk urea dengan periode waktu
yang juga terbatas, yaitu antara bulan April
sampai bulan Oktober 2007.
“Mengingat selama tahun 2007 pabrik
pupuk urea PT PIM hanya beroperasi secara
terbatas, maka PT PIM terpaksa harus
menanggung kerugian. Sebab, selama ini
PT PIM masih harus menanggung beban
utang dan beban over head cost seperti gaji
pegawai dan biaya produksi lainnya,” kata
Mashudianto.
Saat ini beban utang PT PIM meliputi
utang sindikasi bank asing dari Japan Bank for
International Cooperation (JBIC) sebesar US$
151 juta dan utang dari sindikasi perbankan
nasional (Bank BNI, BRI dan Mandiri) senilai
Rp 800 miliar. “Karena tingginya beban-beban
tersebut maka pada tahun 2007 perusahaan
tetap merugi walaupun pemerintah telah
mengalokasikan penyertaan modal negara
sebesar Rp 200 miliar,” tutur Mashudianto.
Namun demikian, untuk tahun
2008 Mashudianto menaruh harapan
besar PT PIM dapat memperbaiki kondisi
keuangan perusahaannya dengan telah
ditandatanganinya jaminan pasokan gas
sebesar 110 million metric standard cubic
feet per day (mmscfd) dari Medco Group
dan Japec Premier Oil di lading gas Blok A,
Aceh Timur.
Selain itu, terhitung mulai tanggal 1 Januari
2008 PIM juga akan mendapat pasokan gas
dari ExxonMobil dari sisa kontrak ekspor gas ke
Jepang. Kesepakatan pasokan gas itu berlaku
dari tahun 2008 sampai tahun 2010 dan
merupakan keputusan rapat pemerintah di
Kantor Menko Perekonomian belum lama ini.
“Keputusan itu kemudian akan ditindaklanjuti
dengan sebuah nota kesepahaman yang akan
ditandatangani pada bulan Desember 2007,”
tambah Mashudianto.
Walaupun telah mendapatkan kepastian
pasokan gas, Mashudianto mengaku PT PIM
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Untuk menjamin kelangsungan usaha pabrik pupuk sehubungan dengan makin terbatasnya
pasokan gas alam di dalam negeri. PT PIM terpaksa hanya mampu mengoperasikan satu dari dua
unit pabrik pupuk urea yang ada, dengan demikian konversi energi amat mendesak dilakukan.

tetap harus menjalan program konversi gas
alam ke batubara. Program konversi tersebut
akan dilakukan melalui proses gasifikasi
batubara untuk bahan baku industri pupuk.
Program tersebut dinilai Mashudianto sangat
mendesak untuk segera dilakukan. Lebihlebih dalam jangka panjang harga gas alam
cenderung terus meningkat, sedangkan
pasokannya semakin terbatas.
“Program konversi energi ke batubara
tetap harus dilakukan dan bahkan seyogyanya
harus dipercepat. Kendati demikian, sekurangkurangnya dibutuhkan waktu sekitar empat
tahun untuk melakukan berbagai persiapan
pembangunan pabrik coal gasification
tersebut,” kata Mashudianto.
Program konversi energi ke batubara,
lanjut Mashudianto, setidaknya menjanjikan
jaminan
kelangsungan
pemenuhan
kebutuhan bahan baku bagi industri pupuk
di dalam negeri, khususnya PT PIM. Lebihlebih bagi PT PIM sendiri yang sekitar 75%
produksi pupuknya dialokasikan untuk

memenuhi kebutuhan pasar di wilayah
Naggroe Aceh Darussalam (NAD) dan
Sumatera Utara.
Kapasitas produksi pupuk urea PT PIM
saat ini mencapai 1,1 juta ton per tahun,
sedangkan kebutuhan pupuk urea di wilayah
NAD dan Sumut selama ini mencapai 60.00070.000 ton per bulan. Selama PT PIM tidak
beroperasi kebutuhan pupuk urea sebesar
itu dipenuhi dari pasokan PT Pupuk Sriwijaya
(PUSRI).
“Kami menilai peranan PT PIM dalam
mendukung perekonomian khususnya di
wilayah NAD sangat penting, apalagi provinsi
NAD kini menyandang status sebagai daerah
otonomi khusus. Karena itu, seharusnya
pemerintah menjamin pasokan gas untuk
PIM agar terjadi perbaikan ekonomi secara
signifikan di wilayah NAD. Kalau sampai PT
PIM tidak berproduksi, bagaimana nasib
1.200 perkeja di daerah tersebut,” demikian
Mashudianto. ***
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ProdukTPT Nasional Hanya
Menguasai 45% Pasar Domestik

Industri TPT, dengan penguasaan pangsa pasar TPT domestik yang sebagian besar dikuasai produk TPT impor, maka praktis pasar TPT dalam negeri saat
ini telah dikuasai oleh produk TPT impor dari luar negeri.

T

arget penguasaan pangsa pasar
tekstil dan produk tekstil (TPT) di
dalam negeri selama tahun 2007
sebesar 75% ternyata jauh meleset
dari sasaran yang diharapkan. Kenyataannya
produk TPT nasional saat ini hanya mampu
menguasai sekitar 45% dari total pasar
yang ada di dalam negeri, selebihnya justru
dikuasai oleh produk TPT impor yang masuk
ke pasar dalam negeri secara legal maupun
illegal.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API) Benny Soetrisno mengatakan
dengan penguasaan pangsa pasar TPT
domestik yang sebagian besar dikuasai
produk TPT impor itu maka praktis pasar
TPT dalam negeri saat ini telah dikuasai oleh
produk TPT impor dari luar negeri.
“Kondisi perdagangan di dalam negeri
bagi produk TPT lokal saat ini sangat lemah.
Semula kami harapkan produk TPT nasional
mampu menguasai 75% pasar domestik, tapi

kenyataannya sekarang hanya 45% pasar
dalam negeri yang bisa dikuasai produk
TPT lokal,” kata Benny ketika memaparkan
kondisi perdagangan TPT di dalam negeri
belum lama ini.
Menurut Benny, secara keseluruhan
industri TPT nasional sendiri selama ini hanya
menjual sekitar 30% dari total produksinya
ke pasar domestik, sedangkan selebihnya,
yaitu sekitar 70% diekspor ke mancanegara.
Dengan demikian,. Industri TPT nasional
selama ini memang sudah betul-betul
berorientasi ekspor, bahkan sudah dapat
dikatakan ketergantungannya kepada pasar
ekspor sangat tinggi.
“Kondisi itu sangat bertolak belakang
dengan kondisi yang dialami industri TPT
dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang
memasok sekitar 75% produk TPT-nya ke
pasar domestiknya. Hanya sekitar 25% saja
produksi TPT dari RRC yang dijual ke pasar
ekspor. Kendati demikian, walaupun hanya

25% yang diekspor ke luar negeri, namun
volumenya sangat besar, yaitu mencapai
15 kali lipat dari pada volume ekspor TPT
Indonesia,” kata Benny.
Walaupun tidak memberikan angka
persis tentang nilai penjualan produk TPT
buatan dalam negeri di pasar domestik,
Benny menyatakan total nilai perdagangan
produk TPT di dalam negeri pada tahun 2007
diperkirakan mencapai Rp 80 triliun. Dari
jumlah itu, sekitar 45%-nya merupakan nilai
perdagangan TPT produksi nasional.
Selain masih menghadapi kendala
terbatasnya penjualan produk TPT lokal
di pasar domestik, tambah Benny, industri
TPT nasional kini juga dihadapkan pada
berbagai persoalan yang cukup pelik.
Persoalan tersebut diantaranya adalah masih
maraknya penyelundupan produk TPT impor
ke pasar domestik, cenderung melemahnya
permintaan TPT di pasar dalam negeri,
melemahnya permintaan TPT di pasar dunia
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dan melonjaknya harga bahan baku.
Masih maraknya penyelundupan
produk TPT dari luar negeri dan cenderung
melemahnya permintaan produk TPT
di dalam negeri telah mengakibatkan
penguasaan pangsa pasar produk TPT lokal
di pasar domestik menjadi semakin terbatas.
Kondisi inilah yang menjadi penyebab tidak
tercapainya target penguasan pasar domestik
sebesar 75% pada tahun 2007 seperti yang
telah ditargetkan semula.
Sementara itu, melemahnya permintaan
dunia dan melonjaknya harga bahan baku
industri TPT menjadi persoalan baru yang
harus dihadapi industri TPT nasional. Kedua
persoalan tersebut harus dapat diatasi apabila
target kenaikan ekspor TPT nasional sebesar
10% pada tahun 2007 ingin dapat dicapai.
API sendiri mentargetkan nilai ekspor TPT
pada tahun 2007 mengalami kenaikan 10%
menjadi US$ 10,6 miliar.
Penurunan konsumsi dunia terhadap
TPT nasional telah memperlihatkan
kecenderungan penurunan sejak awal tahun,
khususnya di pasar Uni Eropa dan Amerika
Serikat. Jika kecenderungan penurunan itu
terus berlanjut hingga akhir tahun maka
dikhawatirkan ekspor TPT Indonesia ke UE
dan Amerika Serikat juga akan menurun.
Indikasi penurunan konsumsi tersebut
sudah terlihat sejak kuartal I tahun 2007
terutama di sektor benang dan kain. Konsumsi
dunia terhadap benang dari Indonesia
pada kuartal I tahun 2007 merosot menjadi
196.040 ton dari 199.071 pada periode yang
sama tahun sebelumnya.
Hal serupa juga dialami produk kain dari

Sample produk TPT
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Kegiatan di salah satu industri TPT nasional

Indonesia. Data API menunjukkan ekspor
kain dari Indonesia menurun dari 84.578 ton
pada kuartal I tahun 2006 menjadi 82.756 ton
pada kuartal I tahun 2007. Kendati demikian,
meski mengalami penurunan, baik nilai
ekspor benang maupun kain tetap mengalami
kenaikan dibandingkan periode yang sama
tahun sebelumnya karena harganya naik.
Nilai ekspor benang pada kuartal I 2007
naik menjadi US$ 446 juta dibandingkan
dengan nilai ekspor produk yang sama pada
kuartal I tahun 2006 yang mencapai US$ 421
juta. Sedangkan nilai ekspor kain naik dari
US$ 380 juta menjadi US$ 392 juta.
Menurut Benny, kenaikan harga benang
dan kain di pasar ekspor terjadi sebagai akibat
dari kenaikan harga bahan bakunya (baik
serat alam maupun serat sintetis), terutama

bahan baku serat rayon, kapas dan polyester.
Kenaikan harga serat alam (serat kapas dan
rayon) terjadi karena merosotnya panen
akibat perubahan cuaca dan masalah bibit.
Sedangkan kenaikan harga serat sintetis
terutama dipicu oleh kenaikan harga minyak
bumi dunia yang sempat mencapai rekor
tertinggi sepanjang sejarah.
“Kenaikan harga benang dan kain juga
turut mendorong kenaikan harga pakaian jadi
dan jenis tekstil lainnya di pasar dunia. Jadi,
walaupun volume penjualan ke pasar ekspor
berkurang, namun harganya tetap mengalami
kenaikan secara signifikan sehingga secara
keseluruhan nilai ekspor produk TPT nasional
tetap mengalami kenaikan,” kata Benny.
Para pelaku industri TPT nasional,
tambah Benny, terus mencermati penurunan
konsumsi dunia hingga kuartal IV tahun
2007. “Kami menilai permintaan dunia
terhadap produk TPT akan tetap melemah
pada kuartal IV 2007 jika dibandingkan
dengan permintaan pada kuartal III 2007.
Hal itu mungkin terjadi karena harga produk
semakin naik sehingga banyak orang berpikir
untuk menunda pembelian pakaian dan
lebih memprioritaskan pembelian obat dan
makanan,” tutur Benny.
Karena itu, dengan mengacu pada data
ekspor kuartal I tahun 2007 dan dengan
asumsi pertumbuhan ekspor yang relatif
tetap sampai dengan akhir tahun, Benny
memperkirakan nilai ekspor TPT nasional
selama tahun 2007 hanya akan mencapai
sekitar US$ 10,29 miliar, atau lebih rendah
dibandingkan dengan target semula sebesar
US$ 10,6 miliar. ***
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Nilai Ekspor Nonmigas JanuariOktober Naik 17,31%

Golongan barang mesin/peralatan listrik merupakan salah satu penyumbang terbesar ekspor produk nonmigas pada periode Januari-Oktober 2007.

K

inerja ekspor produk nonmigas
bulanan selama tahun 2007 terus
memperlihatkan kenaikan yang
cukup signifikan. Sampai dengan
bulan Oktober 2007 (periode JanuariOktober) nilai ekspor (free on board/FOB)
produk nonmigas nasional telah mencapai
US$ 75,91 miliar atau naik sekitar 17,31%
dibandingkan nilai ekspor produk nonmigas
periode yang sama tahun 2006 yang
mencapai US$ 64,71 miliar.
Berdasarkan data ekspor yang dikeluarkan
Badan Pusat Statistik (BPS) per 3 Desember
2007, nilai ekspor produk nonmigas periode
Januari-Oktober 2007 yang mencapai US$
75,91 miliar itu memberikan kontribusi sekitar
81,39% terhadap total nilai ekspor nasional
(migas dan nonmigas) yang pada periode
tersebut mencapai US$ 93,26 miliar.
Nilai ekspor nonmigas selama bulan
Oktober 2007 yang mencapai US$ 10,25 miliar
juga mengalami kenaikan sekitar 7,68% jika

dibandingkan dengan nilai ekspor nonmigas
bulan September 2007 yang mencapai US$
9,52 miliar.
Berbeda dengan kinerja ekspor produk
nonmigas tahun 2007 yang cenderung terus
meningkat, kinerja ekspor produk migas
malah sebaliknya cenderung memperlihatkan
penurunan. Berdasarkan data BPS tersebut,
ekspor produk migas selama periode JanuariOktober 2007 mencapai US$ 17,36 miliar atau
turun sekitar 1,18% dibandingkan dengan nilai
ekspor produk migas pada periode yang sama
tahun 2006 yang mencapai US$ 17,56 miliar.
Walaupun secara kumulatif ekspor
produk migas periode Januari-Oktober 2007
mengalami penurunan sebesar 1,18%, namun
nilai ekspor migas pada bulan Oktober 2007
mengalami kenaikan sebesar 0,25% dari
US$ 1,97 miliar pada bulan September 2007
menjadi US$ 1,98 miliar pada bulan Okotber
2007.
Dari kelompok produk nonmigas,

golongan barang (HS 2 digit) Lemak dan
Minyak Hewan/Nabati selama periode
Januari-Oktober 2007 menjadi penyumbang
devisa ekspor terbesar senilai US$ 7,78
miliar atau menyumbangkan sekitar 10,25%
terhadap total nilai ekspor produk nonmigas
nasional.
Golongan barang yang menempati
urutan selanjutnya sebagai penyumbang
terbesar ekspor produk nonmigas pada
periode Januari-Oktober 2007 adalah mesin/
peralatan listrik US$ 6,19 miliar (dengan
kontribusi terhadap total nilai ekspor
nonmigas 8,16%); bahan bakar mineral US$
5,85 miliar (7,71%); karet dan barang dari karet
US$ 5,06 miliar (6,67%); bijih, kerak dan abu
logam US$ 4,69 miliar (6,18%); mesin-mesin/
pesawat mekanik US$ 3,85 miliar (5,07%);
pakaian jadi bukan rajutan US$ 2,76 miliar
(3,64%); kertas/karton US$ 2,70 miliar (3,56%);
Tembaga US$ 2,37 miliar (3,13%) dan bahan
kimia organik US$ 2,25 miliar (2,96%). Total
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nilai ekspor 10 golongan barang tersebut
mencapai US$ 43,51 miliar atau menguasai
pangsa ekspor nonmigas nasional sebesar
57,33%. Sedangkan, nilai ekspor nonmigas
golongan barang lainnya mencapai US$ 32,39
miliar atau dengan pangsa ekspor sekitar
42,67%.
Jika dilihat berdasarkan negara tujuan
ekspor utama selama periode Januari-Oktober
2007, Jepang masih tetap menempati urutan
pertama tujuan ekspor produk nonmigas
Indonesia dengan nilai US$ 11,31 miliar atau
dengan kontribusi sebesar 14,90% terhadap
total nilai ekspor nonmigas selama periode
tersebut.
Negara tujuan ekpsor nonmigas pada
urutan selanjutnya ditempati Uni Eropa
dcengan nilai US$ 10,94 miliar (14,41%),
Amerika Serikat US$ 9,41 miliar (12,40%),
Singapura US$ 7,46 miliar (9,83%), China
US$ 5,43 miliar (7,16%), Malaysia US$ 3,75
miliar (4,94%), Korea Selatan US$ 3,10 miliar
(4,09%), Taiwan US$ 1,95 miliar (2,57%) dan
Australia US$ 1,53 miliar (2,02%). Total nilai
ekspor nonmigas ke sembilan negara tersebut
mencapai US$ 54,89 miliar atau menguasai
pangsa sekitar 72,32% dari total nilai ekpsor
nonmigas Indonesia. Nilai ekspor nonmigas
ke negara lainnya mencapai US$ 21,01 miliar
atau dengan pangsa 27,68%.
Sementara itu, pada sisi neraca
perdagangan lainnya, total nilai impor (cost,
insurance & freight/CIF) nonmigas Indonesia
selama periode Januari-Oktober 2007
mencapai US$ 42,98 miliar atau mengalami
kenaikan sebesar 26,12% dibandingkan nilai
impor nonmigas periode yang sama tahun
2006 yang mencapai US$ 34,08 miliar.
Pada sisi impor produk nonmigas selama
periode Januari-Oktober 2007, impor mesin/
pesawat mekanik menempati urutan teratas
dengan nilai US$ 7,59 miliar atau naik dari US$
6,03 miliar pada periode yang sama tahun
2006. Urutan impor nonmigas selanjutnya
ditempati mesin dan peralatan listrik senilai
US$ 3,90 miliar (naik dari US$ 2,46 miliar);
besi dan baja US$ 3,41 miliar (naik dari US$
2,28 miliar); bahan kimia organik US$ 3,21
miliar (naik dari US$ 2,86 miliar); kendaraan
dan bagiannya US$ 1,96 miliar (turun dari US$
2,04 miliar); plastic dan barang dari plastic
US$ 1,80 miliar (naik dari US$ 1,49 miliar);
serealia US$ 1,56 miliar (naik dari US$ 955,1
juta); barang dari besi dan baja US$ 1,13 miliar
(naik dari US$ 992,8 juta); pesawat udara dan
bagiannya US$ 1,12 miliar (naik dari US$ 779,5
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juta) serta gula dan kembang gula US$ 956,9
juta (naik dari US$ 543,2 juta).
Total nilai impor ke-10 golongan barang
nonmigas tersebut selama periode JanuariOktober 2007 mencapai US$ 26,65 miliar
atau naik dibandingkan dengan periode
yang sama tahun 2006 yang mencapai US$
20,43 miliar. Sedangkan, nilai impor barang
nonmigas lainnya selama periode JanuariOktober 2007 mencapai US$ 16,33 miliar atau
naik dari US$ 13,65 miliar pada periode tahun
sebelumnya.
Selama periode Januari-Oktober 2007
impor produk migas juga mengalami kenaikan
sebesar 4,98% menjadi US$ 17,02 miliar dari
US$ 16,21 miliar pada periode yang sama
tahun 2006. Pada kelompok ini, nilai impor

minyak mentah selama periode JanuariOktober 2007 mencapai US$ 7,18 miliar atau
naik 8,71% dibandingkan nilai impor periode
yang sama tahun 2006. Sementara itu, nilai
impor hasil minyak mencapai US$ 9,77 miliar
(naik 1,97% dari US$ 9,58 pada periode JanuariOktober 2006) dan nilai impor gas mencapai
US$ 64,5 juta atau naik 208,61% dibandingkan
nilai impor pada periode yang sama tahun
2006 yang mencapai US$ 20,9 juta.
Secara keseluruuhan total nilai impor
Indonesia (migas dan nonmigas) selama
periode Januari-Oktober 2007 mencapai
US$ 59,99 miliar atau mengalami kenaikan
sebesar 19,31% dibandingkan dengan nilai
impor pada periode yang sama tahun 2006
yang mencapai US$ 50,29 miliar.***

Pada sisi impor produk nonmigas selama periode Januari-Oktober 2007, impor mesin/pesawat
mekanik menempati urutan teratas dengan nilai US$ 7,59 miliar atau naik dari US$ 6,03 miliar
pada periode yang sama tahun 2006.
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Hampir 100% Produksi Biodiesel
Diekspor ke Mancanegara

Salah satu penelitian biodiesel di luar negeri, kalangan industri produsen BBN dalam negeri yang sudah terlanjur menanamkan investasinya di industri
tersebut, terutama industri biodiesel berbasis minyak kelapa sawit, terpaksa menjual hampir seluruh produksi biodieselnya ke luar negeri.

W

alaupun pemerintah secara
resmi telah mencanangkan
penggunaan bahan bakar
nabati (BBN) sebagai bahan
bakar alternatif yang lebih ramah lingkungan
sejak tahun 2005 lalu, namun sampai
saat ini penggunaan BBN belum begitu
memasyarakat di dalam negeri. Akibatnya,
volume penggunaan BBN, khususnya
biodiesel berbasis minyak kelapa sawit di
dalam negeri sampai saat ini masih tetap
rendah. Padahal kemampuan produksi
biodisel di tanah air dewasa ini sudah cukup
besar.
Sejumlah pelaku usaha industri biodiesel
di dalam negeri menyatakan masih rendahnya
penggunaan biodisel di dalam negeri terjadi
antara lain karena belum begitu jelasnya

kebijakan pemerintah dalam penggunaan
BBN tersebut. Sebab, pemerintah sendiri
hingga kini masih memberikan subsidi
kepada penggunaan bahan bakar fosil (bahan
bakar minyak/BBM), sedangkan penggunaan
BBN sama sekali tidak mendapatkan subsidi
apapun .
Karena masih rendahnya volume
penggunaan BBN itu maka kalangan
industri produsen BBN yang sudah terlanjur
menanamkan investasinya di industri
tersebut, terutama industri biodiesel berbasis
minyak kelapa sawit, terpaksa menjual hampir
seluruh produksi biodieselnya ke luar negeri
alias diekspor.
Ketua Asosiasi Produsen Oleochemical
Indonesia (Apolin) Kris (B.K.) Hadisubroto
mengatakan ekspor biodiesel berbasis minyak

kelapa sawit dari Indonesia dalam tahun
2007 ini rata-rata mencapai 100.000 ton per
bulan. Dengan demikian, diperkirakan sampai
akhir tahun 2007 ekspor biodiesel Indonesia
mencapai sekitar 1,1-1,2 juta ton.
“Kegiatan ekspor itu dilakukan oleh
kalangan perusahaan produsen biodiesel di
dalam negeri karena pemasaran biodiesel
di dalam negeri selama ini masih sangat
sulit dan terbatas. Karena itu, perusahaan
produsen biodiesel umumnya mengekspor
hampir seluruh produk biodieselnya ke luar
negeri, terutama ke Amerika Serikat dan
Uni Eropa. Hal itu juga turut didukung oleh
kenyataan bahwa sejumlah negara maju
justru mendorong masyarakatnya untuk
menggunakan BBN dengan memberikan
sejumlah insentif. Bagi eksportir biodiesel
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Kendaraan yang sedang melakukan eksperimen menggunaan biodiesel sebagai bahan bakarnya.

sendiri pasar ekspor di negara maju,
khususnya di Amerika Serikat dan Uni
Eropa, harga ekspor yang diperoleh cukup
menjanjikan,” kata Kris.
Menurut Kris, kapasitas produksi
terpasang biodiesel berbasis minyak kelapa
sawit di tanah air saat ini telah mencapai
lebih dari 2 juta ton per tahun dengan tingkat
utilisasi industri rata-rata secara nasional
mencapai sekitar 60%. Dengan demikian,
volume produksi biodiesel di Indonesai
diperkirakan mencapai lebih dari 1,2 juta ton
per tahun.
Salah satu perusahaan pelaku industri
biodiesel yang kini sudah melakukan ekspor
biodiesel dengan volume cukup besar setiap
tahunnya adalah Wilmar Group. Perusahaan
tersebut memiliki kapasitas produksi
terpasang biodiesel lebih dari 700.000 ton
per tahun. Beberapa perusahaan lainnya
adalah PT Musim Mas, PT Darmex Oil & Fats,
PT Eterindo dan PT Permata Hijau Sawit yang
masing-masing memiliki kapasitas produksi
terpasang sekitar 100.000 ton per tahun.
Sementara itu, PT Sumi Asih yang sejak
awal bergerak di industri oleochemical
dan termasuk perusahaan pertama yang
memproduksi biodiesel berbasis minyak
kelapa sawit di Indonesia dengan kapasitas
produksi terpasang 40.000 ton, kini telah
berhasil merampungkan perluasan investasi
untuk meningkatkan produksi biodieselnya
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hingga 100.000 ton per tahun. Selain itu,
PT Sumi Asih juga kini sedang membangun
fasilitas produksi biodiesel lainnya di Lampung
dengan kapasitas produksi terpasang
200.000 ton. Diperkirakan pada akhir tahun
2007 atau paling lambat awal tahun 2008,
fasilitas produksi biodiesel baru PT Sumi Asih
di Lampung sudah dapat beroperasi.
Penggunaan BBM di dalam negeri sendiri
selama ini, menurut Kris, diperkirakan masih
sangat rendah, yaitu jauh di bawah 100.000
ton per tahun. Padahal pemerintah sendiri
telah mentargetkan penggunaan biodiesel
tahun ini mencapai sekitar 5% dari total
penggunaan bahan bakar diesel atau 5% x
22 juta ton per tahun atau sekitar 1,1 juta ton
per tahun.
Menurut Kris, dengan terus melonjaknya
harga minyak bumi (crude oil) di pasar
dunia dewasa ini maka program diversifikasi
penggunaan bahan bakar di Indonesia
seharusnya semakin dipercepat. Sebab,
dengan status Indonesia sebagai net importir
minyak bumi maka ketergantungan yang
sangat tinggi terhadap BBM akan makin
memberatkan perekonomian nasional.
Selain itu, penggunaan BBN di dalam negeri
diharapkan sedikit demi sedikit akan dapat
menekan penggunaan BBM yang selama ini
diketahui banyak menimbulkan polusi udara.
“Sebetulnya sekaranglah saatnya yang
tepat untuk mendorong penggunaan biodiesel

di dalam negeri. Sebab, dengan tingginya
harga minyak bumi maka pemerintah pun
terpaksa akan berupaya melakukan berbagai
pengurangan atau bahkan menghapuskan
subsidi BBM Dengan penghapusan subsidi
BBM itu maka perimbangan antara BBM
dengan BBN di pasar menjadi setara.
Kesetaraan perlakuan inilah yang sebetulnya
akan memberikan keleluasaan kepada
masyarakat untuk lebih memilih atau beralih
ke BBN mengingat berbagai kelebihan dari
penggunaan BBN dalam konteks lingkungan,”
tutur Kris.
Kris mengatakan harga biodiesel di pasar
dalam negeri dewasa ini diperkirakan sekitar
Rp 7.500-Rp. 8.000 per liter (sudah termasuk
PPN 10%). Namun kalau pemerintah tidak
memungut PPN 10% dalam penjualan
biodiesel, maka harga biodiesel di dalam
negeri bisa lebih rendah, yaitu sekitar Rp
7.000 per liter. Harga tersebut cukup wajar
dan bagi pelaku industri biodiesel pun harga
tersebut bisa masuk hitung-hitungan bisnis.
“Di luar negeri, khususnya di negaranegara Uni Eropa, harga biodiesel
mendapatkan harga premium di masyarakat,
yaitu  1,1 per liter atau kira-kira setara
dengan Rp 14.000 per liter. Kondisi itu
sangat dimungkinkan karena pemerintah
negara-negara Uni Eropa sangat mendorong
masyarakatnya untuk menggunakan
biodiesel,” demikian Kris. ***
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PE Sawit Naik, Volume Ekspor
Produk Hilir Sawit Cenderung Turun

CPO dalam pengangkutan ke pabrik untuk proses pengolahan, pemerintah menerapkan kebijakan PE secara progresif, dimana semakin tinggi harga
produk kelapa sawit itu di pasar dunia, maka semakin tinggi pula tarif PE yang dikenakan.

V

olume ekspor minyak sawit
mentah (Crude Palm Oil/CPO)
dan turunannya dalam beberapa
bulan terakhir ini cenderung
mengalami penurunan menyusul dinaikknya
tarif Pungutan Ekspor (PE) sejak pertengahan
Juni 2007 lalu. Penurunan tersebut cenderung
makin tajam setelah pemerintah kembali
menaikan tarif PE minyak kelapa sawit
terhitung sejak awal September 2007 lalu.
Sebagaimana diketahui, pemerintah pada
tanggal 14 Juni 2007 lalu telah menaikkan
tarif PE kelapa sawit, minyak kelapa sawit
dan produk turunannya. Sebagai contoh PE
untuk CPO dan sejumlah produk turunannya
dinaikkan dari sebelumnya 1,5% menjadi
6,5%, sedangkan buah dan inti kelapa sawit
dikenakan PE sebesar 3% dari sebelumnya
0.3%.
Selanjutnya terhitung mulai tanggal 3
September 2007 tarif PE bukan dan kelapa
sawit beserta CPO dan produk turunannya
kembali diubah. Kali ini pemerintah
menerapkan kebijakan PE secara progresif,

artinya semakin tinggi harga produk kelapa
sawit itu di pasar dunia, maka semakin tinggi
pula tarif PE yang dikenakan.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri
Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat
Sinaga mengatakan sejak pemerintah
menaikkan tarif PE CPO dan turunannya
pada Juni 2007, volume ekspor CPO dan
sejumlah produk turunannya mengalami
penurunan cukup signifikan.
“Selama periode Juni-September 2007
total volume ekspor produk minyak kelapa
sawit dan turunannya mengalami penurunan
menjadi 3,5 juta ton dari sebelumnya sebesar
4,14 juta ton pada periode yang sama tahun
2006,” kata Sahat.
Yang paling menyedihkan, menurut
Sahat, penurunan volume ekspor itu justru
banyak terjadi pada produk turunan hasil
industri hilir sawit. Sebagai contoh, volume
ekspor RBD (Refined Bleached Deodorized)
Palm Oil turun dari 2,2 juta ton pada periode
Juni-September 2006 menjadi 1,43 juta
ton pada periode yang sama tahun 2007.

Demikian juga, volume ekspor PFAD (purified
fatty acid distillate) merosot dari 125.799 ton
menjadi 86.479 ton.
Sementara itu, total volume ekspor
produk pengolahan inti (kernel) kelapa sawit
pada periode Juni-September 2007 turun
menjadi 355.723 ton dibandingkan dengan
volume ekspor pada periode yang sama tahun
2006 yang mencapai 372.877 ton. Volume
ekspor Palm Kernel Oil (PKO), misalnya,
turun dari 338.091 ton pada periode JuniSeptember 2006 menjadi 312.912 ton pada
periode yang sama tahun 2007. Walaupun
demikian, volume ekspor RBD PKO masih
memperlihatkan kenaikan dari 34.786 ton
pada periode Juni-September 2006 menjadi
42.811 ton pada periode yang sama tahun
2007.
Berbeda dengan volume ekspor produk
turunan minyak kelapa sawit yang cenderung
menurun, volume ekspor minyak sawit
mentah (CPO) justru mengalami kenaikan
cukup signifikan yang dipicu oleh lonjakan
harga CPO yang sempat menembus level
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Produk hilir CPO, beberapa pengusaha menganggap bahwa penurunan volume ekspor produk minyak kelapa sawit, khususnya produk turunan (hilir),
terjadi akibat kebijakan penerapan PE yang kurang memperhatikan harmonisasi antara PE produk hulu dan PE produk hilir.

US$ 930-an per ton (CIF Rotterdam).
Menurut catatan GIMNI, volume ekspor
CPO selama periode Juni-September 2007
melonjak 25% menjadi 1,8 juta ton dari
sebelumnya 1,44 juta ton pada periode yang
sama tahun 2006. Lonjakan ekspor CPO
tersebut dikhawatirkan akan mengurangi
pasokan CPO kepada industri hilir
(pengolahan CPO) di dalam negeri.
“Saat ini orang lebih termotivasi untuk
menghidupkan industri hilir CPO di luar
negeri. Utilisasi pabrik pengolahan hilir CPO
di Malaysia sudah mencapai 115%. Karena
kita sudah tidak mampu menggerakkan lagi
industri hilir, maka pasar produk hilir sawit di
luar negeri sudah mereka rebut, sedangkan
kita hanya puas dengan mengekspor produk
mentahan,” tegas Sahat.
Sahat mengatakan total kapasitas
terpasang industri hilir CPO di dalam negeri
dewasa ini mencapai 20,24 juta ton per tahun
atau dengan kapasitas produksi terpasang
setiap hari mencapai 64.550 ton. Selain itu,
pemanfaatan kapasitas terpasang nasional
masih relatif rendah karena pengembangan
produk industri hilir nasional sampai kini baru
mencapai 18 jenis produk turunan, sedangkan
di Malaysia sudah mencapai lebih dari 30
jenis produk hilir.
Menurut Sahat, penurunan volume
ekspor produk minyak kelapa sawit,
khususnya produk turunan (hilir), terjadi
akibat kebijakan penerapan PE yang kurang
memperhatikan harmonisasi antara PE
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produk hulu dan PE produk hilir. Akibatnya,
industri hilir pengolahan CPO cenderung
dirugikan. Kerugian itulah yang menjadi
beban industri pengolahan karena harus
menanggung beban pajak yang lebih besar
kepada pemerintah.
Sahat mengatakan kebjakan pemerintah
yang menaikan tarif PE CPO dan turunannya
dari 0,3%-1,5% menjadi 6,5% dan belakangan
menaikan tarif PE CPO dan produk
turunannya hingga 10% (tergantung harga
produk sawit di pasar internasional) sungguh
tidak harmonis. Sebab, dengan demikian
pemerintah menerapkan tarif PE yang
relatif sama antara produk hulu dan produk
hilirnya.
Selain itu, dalam penetapan harga patokan
ekspor (HPE) pun kebijakan pemerintah
seringkali aneh. “Misalnya, penetapan HPE
untuk Refined Palm Kernel Stearin (RPKS) itu
cukup aneh. Karena selisih HPE antara Crude
Palm Kernel Stearin (CPKS) dengan RPKS
mencapai angka yang cukup besar, yaitu US$
319 per ton atau antara US$ 877 per ton untuk
CPKS dan US$ 1.196 per ton untuk RPKS,”
tutur Sahat.
Penetapan HPE tersebut, kata Sahat,
telah mengakibatkan margin keuntungan
para eksportir RPKS di dalam negeri menjadi
terpangkas. Sebab, para ekpsortir RPKS masih
terikat dengan kontrak lama dengan harga
yang lebih rendah dari harga yang tertera di
daftar HPE. “Dengan kondisi seperti itu maka
sudah pasti keuntungan para eksportir akan

terpangkas. Dapat mencapai BEP saja sudah
untung,” kata Sahat.
Kombinasi antara tarif PE dan HPE yang
tinggi, tambah Sahat, telah mengakibatkan
beban pungutan ekspor yang harus
dibayarkan kalangan industri hilir sawit
kepada pemerintah menjadi lebih tinggi.
Kondisi tersebut telah memaksa kalangan
pelaku industri hilir sawit untuk menurunkan
utilisasi kapasitas produksi. “Di tengah situasi
seperti ini, mencari pelanggan baru sangat
sulit. Karena itu, pilihan yang masuk akal
adalah menurunkan kapasitas produksi
secara bertahap.”
Sementara itu, Direktur Industri
Makanan Departemen Perindustrian
Yelita Basri mengatakan Departemen
Perindustrian tetap memiliki komitmen untuk
mengembangkan industri hilir minyak kelapa
sawit. Namun pemerintah juga tetap harus
menjaga stabilitas harga minyak goreng di
dalam negeri dengan cara menyeimbangkan
pasokan minyak goreng ke pasar domestik
dan ekspor.
“Dalam rangka menjaga stabilitas
dan keseimbangan itulah pemerintah
menerapkan instrumen PE, mulai dari produk
hulu sampai produk hilir. Kalau PE produk
hulunya tinggi sedangkan PE produk hilirnya
rendah maka dikhawatirkan terjadi ekspor
produk hilir besar-besaran. Pemerintah akan
terus mengevaluasi tarif PE setiap 3 bulan
sekali yang diantaranya dilakukan sebagai
langkah untuk harmonisasi tarif,” kata Yelita.
***

Ekonomi & Bisnis

Kinerja Industri Pengolahan Kayu
Antara dan Hilir Terus Meningkat

Meningkatnya kembali nilai ekspor produk industri pengolahan kayu primer pada tahun 2006 dipicu oleh kenaikan harga per satuan produk yang
terjadi di pasar dunia.

D

alam lima tahun terakhir ini,
kinerja industri produk kehutanan
di dalam negeri memperlihatkan
kinerja
yang
bervariasi
antara industri pengolahan kayu hulu
(primer), industri pengolahan kayu antara
(intermediate) dan industri pengolahan kayu
hilir. Di bagian hulu (primer), kinerja industri
pengolahan kayu cenderung terus menurun,
sedangkan di bagian antara (intermediate)
dan hilir cenderung memperlihatkan kinerja
yang terus meningkat.
Selama ini pembinaan terhadap
industri pengolahan kayu dilakukan oleh
dua departemen terkait, yaitu Departemen
Kehutanan yang menangani industri
pengolahan primer (kayu gergajian, kayu
lapis/plywood, veneer, chips dan laminating
veneer lumber/LVL) dan Departemen
Perindustrian yang menangani industri
pengolahan kayu antara (intermediate)
dan hilir (industri furniture, woodworking,
particle board, medium density fiber/MDF,

rotan olahan, pulp dan kertas).
Dirjen Industri Agro dan Kimia
Departemen Perindustrian, Benny Wahyudi
mengatakan kinerja ekspor produk industri
pengolahan kayu primer (hulu) mengalami
penurunan cukup signifikan dalam lima tahun
terakhir ini. Jika pada tahun 2002 volume
ekspor produk industri tersebut mencapai
4,0 juta ton atau senilai US$ 1,89 miliar, maka
pada tahun 2006 volume ekspornya tinggal
2,08 juta ton atau senilai US$ 1,57 miliar.
Data Departemen Perindustrian
menunjukkan ekspor produk industri
pengolahan kayu primer terus menurun dari
4,0 juta ton (US$ 1,89 miliar) pada tahun
2002 menjadi 3,52 juta ton (US$ 1,75 miliar)
pada tahun 2003. Penurunan ekspor tersebut
terus berlanjut pada tahun 2004 menjadi 2,73
juta ton (US$ 1,64 miliar). tahun 2005 menjadi
2,23 juta ton (US$ 1,39 miliar) dan tahun 2006
menjadi 2,08 juta ton (US$ 1,57 miliar).
“Penurunan ekspor terbesar dialami
oleh industri kayu lapis dimana pada tahun

2002 ekspornya sebesar 3,58 juta ton atau
senilai US$ 1,75 miliar, namun pada tahun
2006 ekspornya tinggal 1,98 juta ton atau
senilai US$ 1,51 miliar,” kata Benny kepada
pers belum lama ini.
Menurut Benny, walaupun dilihat dari segi
volume ekspor produk industri pengolahan
kayu primer terus memperlihatkan
kecenderungan yang menurun, namun dilihat
dari segi nilai, ekspornya sebetulnya sudah
mulai memperlihatkan kenaikan kembali sejak
tahun 2006. Mulai meningkatnya kembali
nilai ekspor produk industri pengolahan kayu
primer pada tahun 2006 tersebut dipicu
oleh kenaikan harga per satuan produk yang
terjadi di pasar dunia.
Berbeda dengan industri pengolahan
kayu primer, kata Benny, kinerja industri
pengolahan kayu intermediate dan hilir (yang
berada di bawah pembinaan Departemen
Perindustrian) memperlihatkan kinerja
yang cenderung meningkat dari tahun ke
tahun. Bahkan, subsektor industri tersebut
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makin memiliki peranan yang penting bagi
perekonomian nasional.
Nilai produksi subsektor industri itu
pada tahun 2006 mencapai nilai Rp 92,51
triliun atau sekitar 12,13% dari total output
sektor industri manufaktur dan memberikan
kontribusi sekitar 3,11% terhadap total
output nonmigas. Dilihat dari sisi ekspor pun
subsektor industri tersebut mampu meraih
devisa sebesar US$ 7,51 miliar atau sekitar
11,44% dari total ekspor industri manufaktur
dan memberikan kontribusi sekitar 9,33%
terhadap total ekspor nasional.
Sementara itu, yang juga tidak kalah
pentingnya adalah subsektor industri
pengolahan kayu antara dan hilir mampu

menyediakan lapangan kerja langsung bagi
lebh dari 1,3 juta orang. Angka tersebut belum
termasuk lapangan kerja yang disediakan
oleh industri kecil dan industri rumah tangga
yang bergerak di subsektor industri tersebut.
Benny mengatakan, walaupun Indonesia
mempunyai potensi hutan yang cukup luas
dan beriklim tropis sehingga memungkinkan
tanaman tumbuh lebih cepat, namun
pengembangan industri kehutanan di dalam
negeri mengalami hambatan serius berupa
kekurangan pasokan bahan baku kayu/rotan.
Selain itu, masih ada berbagai
permasalahan lainnya yang selama ini
masih menghambat pengembangan industri
tersebut seperti terbatasnya penguasaan

teknologi, terbatasnya jumlah SDM yang
terampil, lemahnya kemampuan pemasaran,
masalah permodalan dan iklim usaha serta
kurangnya dukungan infrastruktur.
“Pasokan bahan baku industri kehutanan
mengalami defisit cukup besar dimana
dari kebutuhan bahan baku kayu sekitar
62 juta m3, termasuk untuk industri kayu
lapis, pasokannya hanya sekitar 42 juta m3.
Dengan demikian, terjadi defisit sekitar 20
juta m3. Hal ini disebabkan oleh lemahnya
pengelolaan hutan, maraknya illegal logging
dan illegal trade serta lambatnya kegiatan
reboisasi dan pembangunan hutan tanaman
yang meliputi hutan tanaman industri (HTI)
dan hutan rakyat,” demikian Benny. ***

Kinerja Industri Pengolahan Kayu Antara dan Hilir 2003-2006
No.
1.

Uraian

6.287.000

6.447.100

6.697.100

5.194.310

5.208.680

5.467.540

6.231.174

Ekspor (Ton)

2.375.250

2.436.960

2.562.970

2.812.624

791.215

588.744

932.708

1.124.050

10.045.580

10.045.580

10.051.580

10.292.580

Industri Kertas
Produksi (Ton)

7.267.880

7.679.820

8.207.620

8.637.615

Ekspor (Ton)

2.160.385

2.576.640

2.994.860

4.833.068

1.238.385

1.690.877

2.040.955

2.859.218

(Ribu US$)
Industri Furniture Kayu
Kapasitas (M3/th)

3.295.320

3.301.260

3.401.350

3.411.554

Produksi (M3)

2.387.564

2.483.067

2.330.389

2.258.882

Ekspor

(M3)

1.777.086

1.746.501

1.639.113

1.594.812

(Ribu US$)

1.764.480

1.861.586

1.994.735

2.167.542

545.405

551.685

551.685

551.685

Industri Rotan Olahan
Kapasitas (Ton/th)

5.

2006

6.287.000

Kapasitas (Ton/th)

4.

2005

Produksi (Ton)
(Ribu US$)

3.

2004

Industri Pulp
Kapasitas (Ton/th)

2.

2003

Produksi (Ton)

381.784

386.180

386.180

372.761

Ekspor

(M3)

193.078

196.460

175.538

172.782

(Ribu US$)

358.798

397.077

408.908

398.863

Kapasitas (M3/th)

13.159.999

13.190.984

13.219.260

13.246.250

Produksi

6.344.676

6.471.570

7.349.436

7.444.960

(M3)

964.595

1.135.822

1.289.896

1.018.601

(Ribu US$)

803.849

903.596

1.033.359

974.266

Industri Woodworking

Ekspor

(M3)

Sumber: Departemen Perindustrian
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NEDO Hibahkan Mesin Konservasi
Energi dan Air untuk Industri TPT

Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian Ansari Bukhari selaku wakil dari pemerintah Indonesia dan
Executive Director NEDO, Koizowa sebagai wakil dari pemerintah Jepang ketika menandatangani nota kesepahaman (MoU) pemberian hibah dari
pemerintah Jepang berupa mesin dan peralatan untuk penghematan energi dan air yang diterapkan pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) di
Indonesia.

P

emerintah Indonesia yang diwakili
Departemen Perindustrian dan
pemerintah Jepang yang diwakili
The New Energy and Industrial
Technology Development Organization
(NEDO) menandatangani nota kesepahaman
(MoU) pemberian hibah dari pemerintah
Jepang berupa mesin dan peralatan untuk
penghematan energi dan air yang diterapkan
pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT)
di Indonesia.
Nota
kesepahaman
tersebut
ditandatangani pada 21 Nopember 2007 lalu
di Gedung Departemen Perindustrian oleh
Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan
Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian
Ansari Bukhari selaku wakil dari pemerintah
Indonesia dan Executive Director NEDO,
Koizowa sebagai wakil dari pemerintah
Jepang.
Mesin dan peralatan konservasi energi

dan air yang merupakan barang hibah dari
pemerintah Jepang itu selanjutnya akan
dipergunakan untuk kegiatan koservasi
energi dan air di sebuah perusahaan tekstil
yang berlokasi di wilayah Jawa Barat, PT
Deliatex Kusuma sebagai pilot project.
Hibah mesin dan peralatan konservasi
energi dan air kepada Indonesia tersebut
merupakan bagian dari misi konservasi
energi dan air pemerintah Jepang di seluruh
dunia yang pelaksanaannya dilakukan oleh
NEDO. Proyek kerjasama konservasi energi
dan air yang diperkirakan menelan biaya
total senilai Rp 62,8 miliar itu, sekitar 95%nya ditanggung oleh pemerintah Jepang
dan sisanya dibebankan kepada perusahaan
tekstil di Jawa Barat, PT Deliatex Kusuma.
Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan
Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian,
Ansari Bukhari mengatakan mesin dan
peralatan konservasi energi dan air

tersebut merupakan hibah dari pemerintah
Jepang kepada pemerintah Indonesia c.q.
Departemen Perindustrian. Namun dalam
pemanfaatannya pemerintah Indonesia
c.q. Deperin telah menunjuk PT Deliatex
Kusuma sebagai lokasi penerapan dan
penggunaannya.
“Jadi, semua mesin dan peralatan tersebut
pada dasarnya milik atau merupakan aset
Departemen Perindustrian yang kemudian
dimanfaatkan di PT Deliatex Kusuma sampai
masa ekonomis. Departemen Perindustrian
dalam hal ini memfasilitasi proyek konservasi
energi dan air tersebut di perusahaan,” kata
Ansari.
Melalui pilot project konservasi energi
dan air di PT Deliatex Kusuma, kata Ansari,
pemerintah Jepang melalui NEDO bersama
pemerintah Indonesia c.q. Deperin juga
memperkenalkan teknologi konservasi energi
dan air kepada perusahaan lainnya. “Mereka
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juga diharapkan dapat mengadopsi teknologi
tersebut sehingga ke depan kita betul-betul
dapat melaksanakan program konservasi
energi dan air di semua industri yang ada,”
tutur Ansari.
Untuk mensosialisasikan program
konservasi energi dan air tersebut, tambah
Ansari, secara periodik Departemen
Perindustrian bersama NEDO akan
menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti
seminar, kunjungan perusahaan dan berbagai
aktifitas lain dalam rangka memperkenalkan
teknologi tersebut kepada industri TPT.
Menurut Ansari, dari total biaya proyek
yang sebagian besar ditanggung pemerintah
Jepang melalui NEDO, sekitar 70%-nya
digunakan untuk pengadaan mesin dan
peralatan, sedangkan sisanya 30% untuk biaya
desain, seminar, instalasi dan sebagainya.
Fasilitas produksi PT Deliatex sendiri
terpilih sebagai lokasi pilot project (dari 10
perusahaan yang diajukan) karena perusahaan
tekstil ini dalam kegiatan usahanya lebih
banyak melakukan proses dyeing (pewarnaan)
dan finishing (penyelesaian akhir) yang
banyak membutuhkan listrik dan air.
“Selama tahap seleksi, ke-10 perusahaan
yang diajukan Deperin itu ditinjau dan
dievaluasi satu per satu dan berdasarkan
hasil kajian dan evaluasi yang dilakukan
oleh tim peninjau atau tim evaluasi maka
dipustuskanlah PT Deliatex Kusuma sebagai
lokasi pilot project yang paling pas,” kata
Ansari.
Selain mengusulkan industri TPT,
Departemen Perindustrian juga mengusulkan
industri baja dalam proyek koservasi energi
tersebut. Sebab, kedua jenis industri itu
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sama-sama membutuhkan banyak energi.
Untuk industri baja kini sudah ada satu
proyek konservasi energi yang dilakukan di
PT Gunung Garuda Group.
Sementara itu, Executive Director NEDO,
Koizowa mengatakan teknologi (mesin dan
peralatan) konservasi energi dan air hibah
dari pemerintah Jepang itu pada industri
tekstil yang melakukan proses dyeing dan
finishing dengan kapasitas 2.000 ton per
tahun akan mampu menghemat listrik 40%70%, menghemat penggunaan BBM dan
LPG 30%-60% serta mampu menghemat
penggunaan air dan bahan kimia masingmasing 15%-30%.
“Dengan penghematan tersebut maka
perusahaan yang menerapkan teknologi
tersebut akan dapat mengembalikan biaya
penerapan teknologi itu dalam waktu empat

tahun,” kata Koizowa.
Menurut Koizowa, berbagai mesin dan
peralatan yang dipergunakan dalam pilot
project yang dibiayai pemerintah Jepang itu
akan tetap menjadi milik pemerintah Jepang
untuk jangka waktu selama lima tahun.
Namun setelah pilot project berlangsung
selama lima tahun maka semua mesin dan
peralatan itu statusnya berubah menjadi
milik pemerintah Indonesia.
Ansari mengatakan pemerintah terus
mendorong kalangan pelaku industri di
dalam negeri untuk menerapkan teknologi
konservasi energi dan air. Apabila ada juga
perusahaan industri lainnya yang tertarik
untuk mengadopsi teknologi konservasi
energi dan air buatan Jepang itu, pemerintah
Indonesia akan memberikan insentif sesuai
ketentuan yang ada selama ini.
Beberapa insentif yang dapat
dimanfaatkan kalangan industri dalam
kegiatan koservasi energi dan air, kata Ansari,
diantaranya pembebasan bea masuk dan
fasilitas insentif fiskal berupa pengurangan
pajak penghasilan (PPh) sesuai Peraturan
Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2007.
Untuk industri TPT, kata Ansari,
penerapan teknologi konservasi energi dan
air tersebut juga dapat dilakukan dalam
rangka restrukturisasi mesin-mesin industri
TPT. Namun demikian, khusus untuk industri
TPT, teknologi koservasi energi dan air
tersebut hanya diutamakan bagi industri
TPT yang banyak melakukan proses dyeing
dan finishing mengingat proses itulah yang
banyak menyedot penggunaan energi dan
air. ***

Insert

Briket Kulit Durian Hasil
Pengembangan SMTI Pontianak

Siswa Sekolah Menengah Teknologi Industri (SMTI) Pontianak berhasil menenukan briket kulit durian pada tahun 2006 lalu

H

ampir bisa dipastikan, sebagian
masyarakat Indonesia lebih
mengenal briket batubara
yang belakangan ini sedang
getol-getolnya dipromosikan sebagai
energi alternative pengganti minyak tanah,
ketimbang jenis briket lainnya. Sebut saja,
briket kulit durian yang belum lama ini
berhasil ditemukan oleh Sekolah Menengah
Teknologi Industri (SMTI) Pontianak.

Maklum, banyak pekerjaan yang harus
diselesaikan Departemen ini, sehingga kurang
mengendus temuan SMTI Pontianak. Tapi
terlepas dari semua ini, tampaknya kita patut
mengacungkan jempol atas keberhasilan
sekolah ini yang notabene masih tergolong
sekolah menengah.

menunjukkan, penggunaan 1 kg briket kulit
durian mampu menghasilkan kalori 5.010 K
kal. Sementara penggunaan 1 liter minyak
tanah hanya bisa menghasilkan kalori sebesar
4.400 K kal.

Ketidaktahuan
atau
belum
memasyaraktnya briket kulit durian memang
bisa dimaklumi. Pasalnya, briket kulit durian
ini baru ditemukan SMTI Pontianak pada
tahun 2006 lalu. Itupun setelah sekolah
ini berhasil meraih juara pertama Lomba
Teknologi Tepat Guna se-Kalimantan Barat.
Selain briket, SMTI Pontianak juga berhasil
menciptakan prototype alat pencacah kulit
durian.

Menurut penuturan Kepala Sekolah
Menengah Teknologi Industri Pontianak,
Sis Parmawati, penemuan briket kulit
durian dilatarbelakangi keinginan untuk
memanfaatkan limbah kulit durian yang
cukup banyak jumlahnya. Kulit durian yang
potensinya cukup melimpah, terbuang begitu
saja. Bahkan menjadi beban buat pemerintah
daerah. “Dari situlah kami mencoba untuk
memanfaatkan kulit durian dengan meneliti
kandungan kimia yang ada di dalamnya,”
kata ibu dari tiga orang putra asal Boyolali,
Jawa Tengah.

Dilihat dari aspek ekonomis, kata Sis
Parmawati, penggunaan briket kulit durian
sebagai energi jauh lebih murah ketimbang
minyak tanah maupun briket batubara.
Untuk kalangan rumah tangga yang ratarata mengkonsumsi minyak tanah 3 liter
per hari, mengeluarkan biaya sebesar Rp
9.000 per hari. Sedangkan bila menggunakan
briket kulit durian hanya Rp 4.500 per hari
(1 Kg briket kulit durian seharga Rp 1.500),
sehingga terdapat penghematan Rp 4.500
setiap hari. Untuk warung makan yang ratarata membutuhkan 10 liter minyak tanah per
hari, kalau memanfaatkan briket kulit durian
akan menghemat Rp 15.000 per hari.

Di lingkungan Departemen Perindustrian
sendiri, selaku Pembina sekolah ini,
keberhasilan dalam menemukan briket
kulit durian dan alat pencacah kulit durian,
sepertinya juga belum banyak diketahui.

Alhasil, kulit durian ternyata memiliki
nilai kalori cukup tinggi, tidak berbau, tidak
menghasilkan gas SO dan tidak bersifat
polutan, sehingga bisa langsung menyala
bila dibakar. Selain itu, hasil penelitian

Proses pembuatan briket kulit durian
juga terhitung sangat mudah. Pertama-tama
kulit durian dicacah dengan mesin pencacah
hingga berukuran 5-10 cm. Kulit durian yang
sudah dicacah kemudian dijemur hingga
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sekolah tersebut kurang leluasa dalam
melakukan kegiatan penelitian. “Setiap
tahunnya sekolah ini menerima anggaran
pembangunan tidak pernah lebih dari Rp
3 miliar. Padahal untuk mengembangkan
mutu pendidikan SMTI Pontianak sedikitnya
dibutuhkan dana Rp 5 miliar per tahun,”
tambah Sis.
Usulan untuk menaikkan anggaran
dengan mengajukan program yang sesuai
dengan kebutuhan dalam rangka mendukung
pengembangan SDM di sektor industri sudah
sering dilakukan. Namun hasilnya selalu nihil
alias tidak dikabulkan.

SMTI Pontianak berdiri pada tanggal 15 Januari 1968 dan kini memiliki siswa sebanyak 400-an
orang yang terbagi ke dalam dua jurusan, yaitu Jurusan Teknik Proses Permesinan dan Proses
Kimia Industri.

kering dengan panas sinar matahari atau bisa
juga menggunakan alat pengering.
Setelah kering, kulit durian yang sudah
dicacah itu kemudian dibakar hingga menjadi
arang aktif dan selanjutnya digiling dengan
mesin penggiling sampai halus. Arang aktif
yang sudah halus lalu dicampur dengan kanji
dan tanah liat serta diaduk secara merata
dengan menggunakan mixer atau alat
pengaduk lainnya. Setelah itu, adonan arang
aktif dari kulit durian itu kemudian dicetak
dengan alat pencetak dan dipres hingga
menjadi bentuk briket. Proses terakhir, briket
kulit durian yang sudah dicetak itu dijemur
sampai kering dan selanjutnya dikemas
dalam bungkusan plastik.

Sekilas tentang SMTI Pontianak
SMTI Pontianak berdiri pada tanggal
15 Januari 1968 dan kini memiliki siswa
sebanyak 400-an orang yang terbagi ke
dalam dua jurusan, yaitu Jurusan Teknik
Proses Permesinan dan Proses Kimia Industri.
Sekolah ini sejak awal diarahkan guna
mendukung pengembangan industri yang
ada di Provinsi Kalimantan Barat, seperti
minyak kelapa sawit (CPO), pengolahan karet
dan bauksit. Dengan arah pengembangan
seperti itu kurikulum sekolah lebih banyak
diarahkan pada praktek (60%), sedangkan
teori 40%.
Praktek di perbengkelan (workshop)
diarahkan
guna
meningkatkan
kemampuan siswa dalam penguasaan
teknologi
permesinan.
Sementara,
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praktek di laboratorium diarahkan guna
mengembangkan kemampuan siswa dalam
proses kimia industri. Hal ini sejalan dengan
visi yang digariskan SMTI, yaitu menciptakan
sumber daya manusia industri yang terampil,
tangguh dan mandiri berdasarkan iman dan
takwa dalam menghadapi era globalisasi.
Pada tahun 2008, tambah Sis, SMTI
Pontianak akan melakukan penelitian
mengenai potensi ekonomis dari cangkang
kelapa sawit dan kepala udang. Penelitian
terhadap kedua jenis limbah tersebut
didasarkan pada pertimbangan ketersediaan
limbah cangkang sawit dan kepala udang
yang cukup melimpah di sekitar kota
Pontianak dan di wilayah Sumatera Barat
pada umumnya.
Sis mengatakan relatif kecilnya anggaran
pembangunan yang disediakan pemerintah
untuk SMTI Pontianak telah mengakibatkan

Untuk mengatasi masalah keterbatasan
anggaran, Sis bersama seluruh staf pengajar
terus berupaya mencari peluang-peluang
yang memungkinkan tetap berlangsungnya
aktivitas pengembangan siswa. Salah satunya
adalah melakukan kerjasama dengan salah
satu negara bagian Malaysia, yaitu Kucing,
melalui program pemagangan. “Lewat
program pemagangan ini, SMTI ke depannya
diharapkan bisa mengembangkan industri
elektronika,” tutur Sis.
Menurut Sis, SMTI Pontianak yang
selama ini tergolong cukup berprestasi
sepatutnya memperoleh anggaran yang
memadai. Sederet prestasi yang pernah diraih
sekolah ini diantaranya adalah menciptakan
prototype alat pemipil jagung, alat pencacah
kulit durian, mesin pemecah buah pinang dan
lain-lain. Alumni sekolah ini yang sampai saat
ini berjumlah 3.000-an orang telah terserap
di berbagai industri terutama industri minyak
kelapa sawit. ***

Teknologi

E-moto
Sepeda Motor Listrik yang Bebas
Bahan Bakar Minyak

M

elonjaknya harga minyak
bumi dunia yang sempat
mendekati angka US$ 100
per barrel telah menimbulkan
permasalahan tersendiri bagi masyarakat,
tidak hanya masyarakat di dalam negeri
tetapi seluruh masyarakat di dunia. Mau tidak
mau lonjakan harga minyak bumi dunia itu
telah mendongkrak kenaikan harga berbagai
produk yang dibutuhkan masyarakat sebagai
akibat dari naiknya biaya transportasi barang
maupun angkutan manusia.
Namun yang lebih dahsyat lagi, lonjakan
harga minyak bumi dunia itu tidak hanya
sekedar mendongkrak kenaikan berbagai
harga produk kebutuhan masyarakat,
tetapi lebih jauh lagi dapat menimbulkan
permasalahan ekonomi yang serius terutama
bagi negara yang berstatus sebagai net
importer minyak bumi seperti Indonesia
dewasa ini.
Dengan melonjaknya harga minyak

bumi dunia, negara yang ketergantungan
penggunaan energinya terhadap minyak
bumi masih tinggi seperti Indonesia akan
mengalami permasalahan keuangan yang
cukup serius. Apalagi bagi Indonesia yang
masih memberikan subsidi bahan bakar
minyak (BBM) yang cukup besar bagi
warganya, tentu saja lonjakan harga minyak
bumi dunia ini akan membawa dampak yang
cukup besar terhadap neraca pembayaran
negara. Bayang-bayang defisit neraca
pembayaran akan terus menghantui negara
yang pernah mengalami windfall profit dari
booming harga minyak bumi pada era tahun
1970-an dan 1980-an ketika negara ini masih
berstatus sebagai net exporter minyak bumi.
Dengan kondisi yang sudah berbalik 180
derajat ini, maka tidak ada jalan lain bagi
masyarakat di negeri berpenduduk lebih dari
220 juta ini untuk sebisa mungkin melakukan
berbagai upaya efisiensi dalam penggunaan
BBM-nya. Bahkan kalau memungkinkan,

masyarakat di negara yang memproklamirkan
diri sebagai negara agraris ini menekan
sekecil mungkin penggunaan BBM, baik
untuk keperluan rumah tangga, transportasi,
maupun untuk keperluan industri.
Dampak negatif dari lonjakan harga
minyak bumi tersebut ternyata jauh-jauh hari
sebelumnya sudah diprediksi dan sekaligus
diantisipasi oleh kelompok usaha Modern
Group, sebuah grup perusahaan lokal yang
selama ini bergerak di berbagai bidang
industri di tanah air, dengan membangun
industri sepeda motor listrik yang bebas dari
penggunaan BBM. Melalui salah satu anak
perusahaannya, yaitu PT Honoris Industri,
kelompok usaha ini mendirikan fasilitas
produksi sepeda motor listrik di Tangerang,
Banten dan produk sepeda motornya diberi
nama atau merek dagang ‘E-moto’.
Dengan menggunakan teknologi
campuran yang diadopsi dari Jepang dan
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Cina, sepeda motor yang digerakkan oleh
tenaga listrik yang berasal dari baterai/accu
dan dynamo itu mampu melaju dengan
kecepatan 45 km per jam dengan jarak
tempuh maksimum 80 km dengan kondisi
baterai full. Baterai yang digunakan pun
bebas dari perawatan karena jenis baterai
yang digunakan adalah baterai kering dengan
tegangan sebesar 48 Volt. Baterai bisa diisi
(di-charge) ulang dan proses charging bisa
berhenti secara otomatis apabila baterai
telah terisi penuh.
Keunggulan lainnya dari kendaraan roda
dua elektrik E-moto adalah tidak perlu diservis
dan tidak perlu ganti oli. Pemilik sepeda motor
E-moto cukup hanya melakukan pengisian
(charge) baterai (accu) dengan biaya
kurang dari Rp 800. Mengenai penggantian
komponen, si pemilik sepeda motor E-moto
hanya perlu melakukan penggantian accu
setiap dua tahun sekali, karena accu yang
dipakai selama dua tahun biasanya sudah
lemah sehingga perlu diganti. Penggantian
accu baru biasanya membutuhkan biaya
sekitar Rp 500.000. Sementara itu, daya kerja
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dynamo bisa tahan selama lima tahun.
Penggunaan sepeda motor listrik
E-moto betul-betul sangat ekonomis dan
ramah lingkungan (bebas dari emisi gas
buang karena tidak menggunakan bahan
bakar minyak dan bebas polusi suara
karena mesin sepeda motor E-moto nyaris
tidak menimbulkan suara). Selain tidak
membutuhkan bahan bakar minyak sehingga
tidak perlu pusing dengan kenaikan harga
BBM, biaya operasional sehari-hari E-moto
juga sangat murah, yaitu hanya Rp 800 yang
berasal dari biaya pengisian (charge) baterai
untuk proses pengisian selama 8 jam.
Faktor lain yang juga turut mendukung
keekonomisan sepeda motor E-moto adalah
pajak yang harus dibayarkan pemilik sepeda
motor E-moto setiap tahunnya sangat
murah, yaitu hanya Rp 30.000. Hal itu
dimungkinkan karena sepeda motor E-moto
termasuk kategori kendaraan roda dua yang
digerakan dengan listrik. Dengan demikian,
pada sepeda motor E-moto tidak ada ukuran
kapasitas mesin seperti pada sepeda motor
yang digerakan dengan bahan bakar minyak.

Saat ini PT Honoris Industri telah
memperkenalkan empat tipe sepeda motor
eletrik E-moto, yaitu Spirit, Renza, Sonia dan
VIP. Perbedaan dari keempat tipe sepeda
motor E-moto itu hanya meliputi bentuk
modelnya dan baterainya. Dalam hal ini,
berbeda dengan tiga tipe lainnya, tipe Sonia
merupakan satu-satunya tipe sepeda motor
E-moto yang menggunakan gear di dalam
dynamo-nya. Gear tersebut berfungsi untuk
menambah kecepatan apabila sepeda motor
tersebut mendapatkan beban lebih dan pada
saat mengarungi jalan tanjakan. Selain itu,
baterai pada sepeda motor E-moto tipe Sonia
memiliki daya sebesar 350 Watt, sedangkan
baterai pada tipe sepeda motor E-moto
lainnya memiliki daya sebesar 500 Watt.
Semua tipe sepeda motor E-moto tetap
bisa beroperasi walaupun dalam kondisi
medan tergenang air selama genangan air
tidak mencapai baterai yang berada di bawah
jok. Sepeda motor E-moto memiliki bobot
toal 80 kg dan mampu mengangkut beban
maksimum 150 kg dengan putaran maksimum
450 Rpm. ***
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N-219, Pesawat Berkapasitas
19 Penumpang yang Sangat
Menjanjikan

Model N-219, PT DI kini sedang mengerjakan rancang bangun awal pesawat N-219 yang merupakan pesawat sekelas Twin Otter yang diproyeksikan
mampu menggantikan pesawat Twin Otter yang umurnya sudah cukup tua dan dewasa ini masih banyak yang beroperasi di wilayah Indonesia.

W

alaupun kondisi keuangan
PT Dirgantara Indonesia
(Persero) yang sampai kini
masih belum pulih sejak
krisis ekonomi dan moneter tahun 1998,
namun sebagai industri pesawat yang telah
banyak mendapatkan kepercayaan dunia
internasional, perusahaan tersebut tetap
berupaya mengembangkan produk-produk
pesawat baru yang memiliki berbagai
keunggulan dibandingkan dengan pesawat
sejenis di kelasnya.
Setelah sukses dengan menciptakan
rancang bangun pesawat CN-235 melalui
kerjasama co-design dan co-manufacturing
dengan CASSA Spanyol serta berhasil
melakukan rancang bangun sendiri
dalam pembuatan pesawat N-250, PT DI
(sebelumnya pernah beberapa kali ganti
nama, yaitu PT Industri Pesawat Terbang
Nurtanio/IPTN dan PT Industri Pesawat
Terbang Nusantara/IPTN) kini mencoba
mengembangkan pesawat terbang baling-

baling berukuran lebih kecil dengan kapasitas
penumpang di bawah 20 orang, yaitu N-219.
Para tenaga ahli di Direktorat Teknologi
(Engineering) PT Dirgantara Indoensia
(Persero) atau disingkat PT DI kini sedang
mengerjakan rancang bangun awal pesawat
N-219 yang merupakan pesawat sekelas
Twin Otter buatan De Havilland Kanada.
N-219 memang diproyeksikan mampu
menggantikan pesawat Twin Otter yang
umurnya sudah cukup tua dan dewasa ini
masih banyak yang beroperasi di wilayah
Indonesia.
Pesawat N-219 ini dikembangkan PT DI
dengan memperhitungkan bahwa pesawat
jenis tersebut akan mampu memenuhi
kebutuhan pasar domestik maupun pasar
di negara-negara berkembang lainnya,
khususnya di wilayah Asia Tenggara dan
negara-negara di kawasan Kepulauan Pasifik.
Walaupun N-219 dirancang khusus
untuk dapat melakukan misi penerbangan
yang sesuai dengan karakteristik wilayah

Indonesia, namun pesawat ini juga sangat
cocok dipergunakan untuk melayani jalur
penerbangan di negara-negara kawasan
Asia Tenggara dan negara-negara di wilayah
kepulauan Pasifik yang medannya relatif
mirip dengan medan di Indonesia. Selain itu,
pesawat tersebut juga dirancang khusus agar
dapat digunakan secara tepat guna, murah,
mudah perawatannya dan ringan biaya
operasionalnya.
Masih banyaknya daerah pedalaman dan
terpecil yang sulit dijangkau melalui darat
atau laut seperti di Sumatera, Kalimantan,
Maluku, Nusa Tenggara dan Papua merupakan
potensi yang sangat besar bagi pemasaran
pesawat jenis N-219. Sebab, pesawat tersebut
memang sengaja dirancang untuk dapat
melayani penerbangan di wilayah-wilayah
dengan karakteristik seperti itu.
Di beberapa daerah seperti di Papua
misalnya, panjang landasan lapangan udara
perintis umumnya kurang dari 600 meter.
Bahkan, banyak lapangan terbang di daerah
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Papua terletak di wilayah dataran tinggi
sehingga diperlukan pesawat yang mampu
menentukan posisi secara akurat dan tepat.
Karena itu, untuk pesawat N-219 PT DI
melengkapinya dengan berbagai piranti
keselamatan terintegrasi yang berbasis GPS
(Global Positioning System), IFR dan Terrain
Avoidance Warning Systems.
Selain sangat cocok untuk pasar Indonesia
yang masih banyak memiliki wilayah yang
sulit dijangkau dengan moda transportasi
darat dan laut, N-219 juga sangat cocok
untuk diekspor ke negara-negara yang masih
memiliki banyak daerah pedalaman dan
terpencil (remote area). Negara-negara yang
sangat potensial untuk menjadi pasar N-219
itu diantaranya adalah Malaysia, Thailand,
Australia, Fiji, Maldives, Nepal dan Filipina.
Pesawat
baling-baling
bermesin
ganda yang mampu mengangkut 19 orang
penumpang ini diproyeksikan untuk dapat
dijual dengan harga antara US$ 2 juta
sampai US$ 3 juta. Harga tersebut dinilai
cukup kompetitif dibandingkan dengan
pesawat di kelasnya sehingga diharapkan
dapat terjangkau oleh kalangan operator
pesawat di negara berkembang. Walaupun
harganya relatif lebih murah, namun dari segi
teknis, pesawat tersebut memiliki berbagai
keunggulan dari pesawat-pesawat sejenis di
kelasnya.
Dengan biaya operasional yang relatif
lebih murah, yaitu sekitar US$ 460 per jam,

Pesawat produksi PT. Dirgantara Indonesia yang sedang dalam proses pembuatan.

pesawat N-219 akan mampu menjawab
tantangan dalam hal efisiensi biaya
penerbangan. Selain biaya operasionalnya
yang relatif lebih murah, pesawat N-219 juga
dirancang khusus untuk dapat melakukan
berbagai misi penerbangan di wilayah
terpencil. Sebab rancangan pesawat tersebut
merupakan kombinasi antara sistem
teknologi pesawat termutakhir dengan
konstruksi pesawat yang kokoh dan telah

Komponen pesawat Airbus, PT. DI telah mampu memenuhi pesanan komponen pesawat Airbus
A-318
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terbukti kehandalannya. Pesawat ini juga
memiliki ruang kabin terluas di kelasnya dan
memiliki sistem pintu yang fleksibel yang
sangat efisien untuk berbagai penggunaan,
baik untuk penggunaan sebagai pesawat
penumpang maupun sebagai pesawat angkut
kargo.
Dengan berbagai keunggulan teknis
tersebut, pesawat N-219 dirancang untuk
memiliki kecepatan jelajah maksimum 213
knots atau 395 km per jam dengan kecepatan
jelajah ekonomis pada kisaran 190 knots atau
352 km per jam. Untuk melakukan lepas landas
(take off) pesawat tersebut membutuhkan
landasan sepanjang 465 m dengan bobot take
off maksimum seberat 7.270 kg, sedangkan
untuk mendarat (landing) membutuhkan
landasan sepanjang 510 m.
Dengan rentang sayap sepanjang 20
meter lebih dan ukuran panjang badan
pesawat sekitar 15 meter pesawat kategori
komuter ini juga mampu menaikkan
ketinggian terbang 2.300 kaki per menit
dengan kondisi semua mesin dalam keadaan
hidup.
Dilihat dari sisi perhitungan bisnis pun
pesawat jenis N-219 memiliki prospek pasar
yang cukup menjanjikan. Untuk kebutuhan
negara-negara di kawasan Asia Tenggara
saja diperkirakan terdapat permintaan pasar
sekitar 600 unit pesawat di kelas ini. Volume
pasar sebesar itu dinilai cukup bagus untuk
pengembangan pesawat N-219. ***
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Rd. Ade Supriatna Pipik

Mengeluti Industri Senapan Angin Secara Turun-Temurun

M

embuat
senapan
angin
bagi sebagian masyarakat
Desa Cikeruh, Kecamatan
Jatinangor,
Kabupaten
Sumedang, Jawa Barat bukanlah sesuatu
yang sulit dikerjakan. Sebab, kebanyakan
masyarakat di sana sudah terbiasa membuat
senapan angin walaupun hanya menggunakan
peralatan yang cukup sederhana. Bahkan,
industri kerajinan membuat senapan angin
di daerah tersebut sudah berkembang cukup
lama, yaitu sejak Indonesia masih dijajah oleh
Belanda.
Kegiatan industri pembuatan senapan
angin di Desa Cikeruh pun kini cenderung
telah menjadi semacam tradisi, khususnya
bagi kalangan keluarga tertentu yang
memang telah menggeluti industri tersebut
secara turun-temurun. Tidak hanya berhenti
sampai di situ, industri pembuatan senapan
angin pun kini telah menjadi bagian dari ciri
khas Desa Cikeruh.
Rd. Ade Supriatna Pipik adalah salah
seorang pengusaha industri senapan
angin di desa tersebut yang sampai saat ini
masih tetap setia menggeluti industri yang
diwariskan keluarganya itu secara turuntemurun. Ade merupakan cucu dari Rd. Pipik,
seorang pengusaha industri senapan yang
sangat sukses pada masa penjajahan Belanda.
Rd. Pipik pernah berjaya mengembangkan
industri senapan pada masa penjajahan
Belanda dan dipercaya oleh pemerintahan
penjajahan Belanda untuk memproduksi
senjata api bagi pasukan keamanan
pemerintah penjajahan ketika itu. Bahkan
Rd. Pipik sendiri sempat dikirim pemerintah
penjajahan untuk menimba ilmu di bidang
pembuatan senjata api di negeri Belanda.
Kini, Ade dengan PD. Pipik Putra-nya
melanjutkan jejak langkah yang telah dirintis
kakeknya itu di industri senapan angin
ukuran 4,5 mm seperti juga yang pernah
dilakukan sebelumnya oleh ayahnya, Rd.
Pipik Sumadimaja. Ade tetap setia menekuni
industri senapan yang telah dirintis oleh
kakeknya itu, walaupun kondisi ekonomi
terus bergulir yang tidak jarang menimbulkan
dampak yang kurang mendukung upaya

Rd. Ade Supriatna Pipik

pengembangan industrinya.
PD Pipik Putra yang dinakhodai Ade kini
mampu memproduksi senapan angin dengan
ukuran/caliber 4,5 mm dengan volume
produksi rata-rata sebanyak 120 unit setiap
bulannya. Produk senapan angin tersebut
kini dipasarkan ke berbagai daerah di seluruh
Indonesia.
Untuk melakukan ekspor senapan
angin produksinya, Ade mengaku masih
mengalami kendala, walaupun sebetulnya
kegiatan ekspor secara tidak resmi seperti
dalam bentuk tentengan yang dilakukan
warga masyarakat yang bepergian ke luar
negeri maupun dilakukan turis asing yang

membeli senapan angin dari showroomnya,
sudah sering terjadi kendati jumlahnya tidak
banyak.
“Sampai saat ini kegiatan ekspor senapan
angin masih terkendala oleh masalah
perizinan dari Mabes POLRI. Karena setiap
kegiatan ekspor senapan angin masih harus
mendapatkan izin terlebih dahulu dari Mabes
POLRI. Padahal permintaan dari luar negeri
tidak sedikit. Kami pernah mendapat pesanan
senapan angin dari Iran sebanyak 150 unit
namun tidak dapat direalisasikan karena
tersandung maslaah perizinan dari Mabes
POLRI,” kata Ade.
Sebaliknya, pasar senapan angin di dalam
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negeri sendiri kini banyak dibanjiri produk
senapan angin buatan luar negeri. Terutama
dalam beberapa waktu terakhir ini banyak
masuk senapan angin dari Korea, Jepang
dan China. Walaupun harganya umumnya
lebih mahal, namun masuknya produk
senapan angin impor itu sedikit banyak telah
menggerogoti pasar senapan angin buatan
dalam negeri.
Untukmendukungkegiatanusahaindustri
senapan anginnya, Ade kini mempekerjakan
5 orang karyawan tetap dan membina tiga
mitra usaha yang masing-masing mitra usaha
memiliki 3 orang karyawan.
Mengenai kebutuhan bahan baku seperti
besi plat, besi pipa, kayu dan karet, Ade
mengaku tidak mengalami kesulitan karena
semua jenis bahan baku tersedia di dalam
negeri dalam jumlah yang cukup memadai.
“Semua kebutuhan bahan baku mudah
diperoleh di dalam negeri.”
Satu-satunya kendala yang sering
dihadapi, kata Ade, adalah masih kurangnya
sarana produksi khususnya berupa peralatan
pengerjaan logam dengan tingkat presisi
yang tinggi. Sebab peralatan tersebut
umumnya harganya sangat mahal. Kendala
lainnya adalah kendala pemasaran khususnya
menyangkut masalah perizinan. Di dalam
negeri sendiri dengan adanya Otonomi
Daerah sejumlah Pemerintah Daerah
menetapkan larangan memiliki senapan
angin. Sedangkan untuk ekspor, walaupun
potensinya sangat besar, namun masih
terkendala izin dari pemerintah. “Selama ini
pemerintah tidak memiliki ketentuan yang
jelas tentang kegiatan ekspor senapan angin
ini. Sebab pemerintah tidak melarang tapi

46 Media Industri

juga tidak memperbolehkan ekspor senapan
angin.”
Dengan
berkembangnya
industri
senapan angin, Wilayah Desa Cikeruh
dan desa tetanggnya yaitu Desa Cipacing,
Kecamatan Jatinangor kini telah berkembang
menjadi semacam sentra industri senapan
angin di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Di
kedua desa tersebut kini terdapat sedikitnya
117 usaha kecil menengah yang bergerak
dalam usaha industri senapan angin. Ke-117
pengusaha industri senapan angin tersebut
bergabung dalam wadah koperasi yang diberi
nama Koperasi Bina Karya.
Menurut Ade, industri senapan angin di
Desa Cikeruh sudah berkembang sejak masa
penjajahan Belanda, yaitu lebih dari seabad
yang lalu. Bahkan pada awalnya, industri
tersebut tidak memproduksi senapan

angin melainkan memproduksi senjata api,
baik senjata laras panjang maupun senjata
laras pendek. Bahkan pada masa Perang
Kemerdekaan dan Revolusi Fisik, industri
senjata api Cikeruh turut membantu para
pejuang kemerdekaan di wilayah ‘tatar Sunda’
dalam memasok senjata untuk merebut dan
mempertahankan kemerdekaan dari tangan
para penjajah.
Namun sejalan dengan perkembangan
situasi politik dan keamanan di dalam
negeri yang makin stabil, sejak tahun
1963 pemerintah setempat mencabut izin
produksi senjata api dan diganti dengan izin
industri senjata angin. Perubahan perizinan
tersebut terjadi setelah pemerintah berhasil
menumpas pemberontak ‘Gerombolan
Kartosuwriyo’ pada tahun 1963. Dengan
perubahan perizinan tersebut maka industri
senapan Cikeruh beralih dari produksi senjata
api menjadi senapan angin.
Kini kegiatan produksi senapan angin di
Desa Cikeruh ibarat sudah menjadi tradisi.
Karena di desa tersebut kini berkembang
sejumlah industri-industri kecil menengah
(IKM) yang mengkhususkan diri dalam
memprodukasi senapan angin. Para pelaku
industrinya pun tidak lain adalah keturunan
atau anak cucu dari para perajin senapan yang
pernah berkembang pada masa penjajahan
Belanda dulu. Mereka melanjutkan usaha
industri senapannya yang diwariskan dari
kakek buyut mereka. ***
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Dwiyono

Memanfaatkan Kulit Telur untuk Mempercantik
Produk Keramik

Dwiyono

P

roduk keramik sudah banyak dikenal
masyarakat sejak ratusan tahun
lamanya. Namun produk keramik
yang dihias dengan tempelan kulit
telur unggas baru dikenal masyarakat pada
dekade tahun 1990-an akhir. Adalah Dwiyono,
seorang seniman dan perajin keramik yang
pertama kali mengembangkan pemanfaatan
kulit telur sebagai bahan untuk menghias dan
mempercantik produk keramik.
Ide awal Dwiyono untuk memanfaatkan
sisa sampah dapur berupa kulit telur itu datang
begitu saja secara tidak sengaja. Pada suatu
waktu di tahun 1995 Dwiyono secara tidak
sengaja menginjak kulit telur sisa pembuatan
nasi goreng di dapur rumahnya. Dari pecahan
kulit telur yang terinjak tersebut, Dwiyono
melihat motif-motif pecahan kulit telur
yang menarik. Dari situ timbulah ide untuk
mencoba memanfaatkan pecahan kulit telur
tersebut dalam produk keramik yang sedang
digandrungi Dwiyono. Pecahan kulit telur
tersebut kemudian ditempelkan dengan lem
pada produk keramik untuk memunculkan

motif gambar tertentu, seperti daun, bunga
dan lain-lain.
Sejak itu, pikiran sarjana Teknik Sipil
lulusan Universitas Gajah Mada (UGM)
tahun 1985 itu selalu diganggu oleh keinginan
dan gagasan untuk memanfaatkan kulit
telur sebagai pembentuk motif pada produk
kerajinan keramik. Karena itu, Dwiyono pun
mulai melakukan berbagai eksperimen dan
penelitian untuk pemanfaatan kulit telur
dalam produk keramik.
Setelah
tekadnya
bulat
untuk
menceburkan diri dalam dunia keramik, pada
tahun 1997 Dwiyono berhenti dari pekerjaan
di sebuah perusahaan konsultan di Jakarta
dengan tujuan agar dapat lebih memfokuskan
diri dalam mengembangkan produk keramik
kulit telur. Keyakinan Dwiyono akan prospek
pengembangan kulit telur pada produk
keramik pun terus menguat bersamaan
dengan ditemukannya teknik-teknik baru
dalam pemanfaatan kulit telur dalam industri
keramik. Dengan berbekal keyakinan tersebut
maka pada tahun 1998 Dwiyono secara resmi

membuka usaha keramik kulit telur dengan
merek dagang ‘Dwiyono Art’.
Dwiyono harus rela menghabiskan waktu
selama tiga tahun untuk melakukan eksplorasi
dalam pengembangan keramik kulit telur.
Pria berambut kuncir yang mengaku suka
melukis sejak kecil itu kemudian melakukan
penelitian kecil-kecil mengenai karakteristik
telur unggas. Melalui penelitian itu kemudian
berhasil diidentifikasi warna berbagai kulit
telur unggas. Kulit telur ayam ras misalnya ada
sekitar 40 warna, kulit telur ayam kampung
ada 10 warna dan kulit telur bebek ada sekitar
8 warna. Kulit telur unggas yang memiliki
berbagai macam warna tersebut dapat
disusun untuk memperindah karya desain
produk keramik seperti guci, pas bunga dan
berbagai bentuk hiasan interior lainnya.
Untuk mempercantik tampilan kerajinan
keramiknya,
Dwiyono
kadang-kadang
mewarnai kulit telur yang ditempelkan pada
produk keramiknya. Namun kadang-kadang
kulit telur yang ditempelkan itu dibiarkan
tanpa diwarnai untuk memunculkan warna
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aslinya.
Selama ini masyarakat menganggap
kulit telur sebagai sampah dapur yang tidak
berguna dan bahkan sering kali menimbulkan
permasalahan lingkungan karena bersama
sampah dapur lainnya sering dibuang
seenaknya sehingga menimbulkan bau yang
tidak sedap. Namun di mata para seniman
keramik seperti Dwiyono, sampah kulit telur
ternyata menyimpan sejuta pesona seni yang
sangat menakjubkan.
Melalui tangan-tangan terampil para
seniman keramik itulah kulit telur yang
semula dianggap sebagai sampah yang tidak
berguna dan sering menimbulkan masalah
bagi lingkungan permukiman di masyarakat,
kini memiliki nilai yang sangat berharga
karena dapat dibuat menjadi karya seni
keramik yang bernilai seni tinggi.
Kombinasi antara keindahan kulit telur
unggas yang sangat khas dengan desain
keramik karya Dwiyono telah menghasilkan
karya seni keramik yang sangat menarik
sehingga banyak diminati kalangan pembeli.
Pembelinya pun tidak hanya datang dari
dalam negeri, tetapi juga dari mancanegara.
Bahkan, penjualan keramik kulit telur
Dwiyono dewasa ini penjualannya jauh
lebih besar kepada pembeli asing ketimbang
penjualan kepada pembeli domestik. Sekitar
70% dari total penjualan keramik kulit telur
Dwiyono adalah penjualan ekspor dan
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sisanya (30%) merupakan penjualan kepada
pembeli domestik.
Rata-rata setiap tiga bulan sekali Dwiyono
mengirimkan berbagai jenis produk keramik
kulit telur sebanyak 7-8 kontainer dengan
tujuan ke berbagai negara. Penjualan ke
pasar ekspor itu umumnya dilakukan berkat
keikutsertaan Dwiyono dalam kegiatan

pameran produk kerajinan keramik di dalam
dan luar negeri. Setiap tahunnya Dwiyono
mengikuti paling sedikit 3 pameran lokal dan
internasional. Dari kegiatan pameran itulah
Dwiyono bertemu dan berinteraksi dengan
para calon pembelinya, tidak hanya dengan
pembeli dari dalam negeri tetapi juga dengan
pembeli dari mancanegara.
Umumnya calon pembeli, khususnya
pembeli asing, yang bertemu di pameran,
melakukan kunjungan ke bengkel produksi
Dwiyono di bilangan Rawamangun, Jakarta.
Dari kunjungan tersebut mereka biasanya
tertarik untuk membeli dan langsung
memesan sejumlah produk keramik kulit
telur Dwiyono.
Untuk mendukung kegiatan produksi
keramik kulit telur Dwiyono Art, Dwiyono
kini mempekerjakan 20 orang pegawai.
Namun kalau ada pesanan dalam jumlah
besar Dwiyono dapat mengerahkan 60
orang pemuda yang pernah dilatih Dwiyono
dalam bidang produksi keramik. Kelompokkelompok pemuda yang awalnya tidak
memiliki pekerjaan tetap itu seringkali
mendapatkan pesanan pembuatan keramik
dari Dwiyono dengan standard mutu
produksi yang ditetapkan oleh Dwiyono.
Dengan bantuan kelompok-kelompok kerja
pemuda tersebut, kegiatan produksi keramik
kulit telur Dwiyono bisa ditingkatkan dari
2-3 kontainer per bulan menjadi sekitar 5
kontainer per bulan. ***.
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Harga Minyak Bumi Melonjak,
Saatnya Mendorong Penggunaan
Biodiesel
Oleh: Intan Fadilla Andyani

H

arga minyak bumi dunia dalam
beberapa bulan terakhir ini
terus mengalami kenaikan
hingga
mencapai
harga
tertinggi sepanjang sejarah peradaban
manusia. Bahkan harga minyak bumi sempat
mendekati level US$ 100 per barrel yang
tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
Kenaikan harga minyak bumi dunia itu juga
telah mendorong kenaikan harga berbagai
komoditi lain di pasar dunia karena kenaikan
harga minyak bumi telah mengakibatkan
biaya transportasi (pengapalan) barang
maupun angkutan manusia membengkak

secara sangat signifikan.
Lonjakan harga minyak bumi itu
sebetulnya merupakan momentum yang
sangat baik untuk mendorong upaya
pengembangan bahan bakar alternatif di
dalam negeri baik berupa biodiesel maupun
bioethanol. Namun sayangnya lonjakan
harga minyak bumi dunia itu ternyata juga
turut mendongkrak harga minyak sawit
mentah atau CPO (Crude Palm Oil) dan
turunannya. Bahkan, dengan banyaknya
negara yang mulai mengembangkan bahan
bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil,
harga CPO pun kini turut dipengaruhi oleh

harga minyak bumi dunia. Dengan demikian,
pengaruh kenaikan harga minyak bumi dunia
tidak hanya sebatas mendorong kenaikan
harga CPO akibat naiknya biaya pengapalan
(transportasi) CPO, tetapi lebih jauh lagi
kenaikan harga minyak bumi itu secara
langsung mendorong kenaikan harga CPO
karena biodiesel berbasis CPO kini telah
dianggap sebagai bahan bakar substitusi
minyak bumi.
Akibat lonjakan harga minyak bumi yang
dikombinasikan dengan faktor fundamental
yang terjadi di pasar sawit dunia akhir-akhir
ini, harga CPO di pasar internasional terus
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merangkak naik hingga mencapai angka ratarata tertinggi sepanjang sejarah pada level US$
930-an per ton CIF Rotterdam. Padahal pada
tahun 2006 lalu harga CPO di pasar dunia
berada pada kisaran angka rata-rata sekitar
US$ 440 per ton CIF Rotterdam. Dengan
demikian harga CPO dunia telah mengalami
kenaikan lebih dari 100% sepanjang tahun
2007.
Di pasar dalam negeri sendiri harga CPO
di lantai lelang Kantor Pemasaran Bersama
(KPB) PT Perkebunan Nusantara (PTPN) juga
terus mengalami kenaikan seiring dengan
kenaikan harga CPO yang terjadi di pasar
dunia. Sepanjang tahun 2007 harga CPO di
KPB PTPN terus merangkak naik dari rata-rata
Rp 3.000-an per kg pada tahun 2006 hingga
sempat mencapai angka tertinggi sepanjang
sejarah perkelapasawitan Indonesia pada
level Rp 8.253 per kg. Ini sungguh sebuah
lonjakan harga yang sangat fantastis. Bahkan,
sempat terjadi harga CPO yang diterima
industri refiner di dalam negeri lebih tinggi
dari harga minyak gorengnya (af pabrik).
Lonjakan harga CPO dan turunannya
itu telah membuat program pengembangan
biodiesel berbasis minyak kelapa sawit di
dalam negeri menjadi tidak feasible lagi.
Apalagi sampai saat ini permintaan CPO di
pasar dunia masih terus diperebutkan antara
kebutuhan CPO untuk industri pangan
dengan kebutuhan CPO untuk industri
nonpangan.
Sementara itu, pengembangan biodisel
berbasis minyak jarak pagar (jatropha oil)
sampai saat ini makin tidak kedengaran
lagi gaungnya, seolah-olah hilang begitu
saja ditelan masa. Memang sejak awal,
ketika pemerintah meluncurkan program
pengembangan bahan bakar alternatif,
pemanfaatan minyak jarak pagar sebagai
salah satu bahan baku pembuatan biodiesel
terkesan kurang begitu meyakinkan. Sebab
sampai saat ini Indonesia tidak memiliki
perkebunan jarak pagar dalam skala luas,
sementara produktivitas tanaman jarak jauh
lebih rendah dari produktivitas kelapa sawit.
Apalagi selama ini belum pernah ada satu
negara pun di dunia yang memiliki kisah
sukses tentang pengembangan (secara
komersial) minyak jarak pagar sebagai
sumber bahan baku biodiesel.
Kembali lagi, sampai saat ini, satu-satunya
tanaman yang memberikan harapan besar
untuk pengembangan biodiesel di dalam
negeri adalah minyak kelapa sawit. Namun
sayangnya pemerintah sendiri sampai saat
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ini belum memiliki kebijakan yang jelas
mengenai pengembangan dan penggunaan
biodiesel berbasis minyak kelapa sawit ini di
dalam negeri, sementara harga minyak kelapa
sawit di pasar dunia terus melambung karena
komoditi tersebut masih terus diperebutkan
antara kebutuhan untuk industri pangan dan
nonpangan.
Tentu saja untuk merangsang penggunaan
biodiesel berbasis minyak kelapa sawit di
dalam negeri diperlukan kebijakan insentif
seperti subsidi dari pemerintah sebagaimana
juga diterapkan terhadap bahan bakar
minyak (BBM) berbasis bahan bakar fosil.
Tanpa adanya insentif berupa subsidi dari
pemerintah maka program penggunaan
bahan bakar alternatif biodiesel di dalam
negeri akan tetap sulit dilakukan mengingat
harga pokok produksinya yang memang
cukup tinggi. Dengan demikian, program
diversifikasi energi ke bahan bakar nabati
yang telah dicanangkan pemerintah tidak
akan dapat terlaksana dengan baik. Demikian
juga dengan tujuan perbaikan lingkungan
udara dengan menekan emisi gas buang
dari kendaraan bermotor tidak akan pernah
tercapai.
Dengan kebijakan pemerintah yang
sampai kini belum begitu jelas arahnya,
penggunaan biodiesel di pasar dalam negeri
masih sangat terbatas bahkan cenderung
mengalami penurunan. Volume penjualan
biodiesel di pasar dalam negeri oleh PT
Pertamina selaku kepanjangan tangan
pemerintah pun cenderung terus menurun
dengan makin dikuranginya volume
pembelian biodiesel berbasis CPO oleh PT
Pertamina dari kalangan produsen biodiesel
di dalam negeri.
Satu-satunya peluang pasar yang masih

bisa diraih oleh industri biodiesel nasional
yang berbasis minyak kelapa sawit adalah
pasar ekspor. Sebab, negara-negara maju
khususnya Amerika Serikat dan Uni Eropa
secara kongkrit mendorong masyarakatnya
untuk mengalihkan penggunaan bahan
bakar fosil ke bahan bakar nabati dengan
memberikan berbagai insentif. Hal itu pula lah
yang selama ini dilakukan kalangan produsen
biodiesel berbasis sawit di dalam negeri.
Hampir seluruh produk biodiesel berbasis
sawit yang dihasilkannya (Fatty Acid Mehtyl
Ester/FAME) diekspor ke sejumlah negara
maju yang sejak beberapa tahun terakhir ini
telah menerapkan regim kebijakan bahan
bakar ramah lingkungan.
Sungguh sangat disayangkan, investasi
yang menelan dana jutaan US$ untuk
pembangunan fasilitas produksi biodiesel
berbasis sawit dalam beberapa tahun terakhir
ini terpaksa tidak dapat dimanfaatkan
secara optimal dalam program diversifikasi
penggunaan bahan bakar di dalam negeri.
Padahal sudah sangat jelas bahwa dalam
rangka mengurangi ketergantungan terhadap
bahan bakar fosil, peranan bahan bakar nabati
sangatlah menentukan dalam mendukung
perekonomian nasional.
Kapasitas produksi terpasang biodiesel
sendiri di tanah air saat ini diperkirakan telah
melampaui 2 juta ton per tahun dengan
bermunculannya fasilitas-fasilitas produksi
biodiesel yang baru. Beberapa perusahaan
yang kini telah memiliki fasilitas produksi
biodiesel berbasis sawit diantaranya adalah
Wilmar Group, PT Sumi Asih, Musim Mas,
PT Darmex Oil and Fats, PT Eterindo dan PT
Permata Hijau Sawit.
Sebetulnya, lonjakan harga minyak bumi
akhir-akhir ini dan rencana pemerintah untuk
makin mengurangi subsidi BBM merupakan
momentum yang sangat baik untuk makin
mendorong penggunaan biodiesel di dalam
negeri. Lebih-lebih kalau pemerintah bersedia
menanggung PPN 10% dalam penjualan CPO
untuk industri biodiesel di dalam negeri,
maka akan sangat membantu masyarakat
dalam mendapatkan biodiesel dengan harga
yang wajar di dalam negeri. Dengan kondisi
harga minyak bumi dunia seperti dewasa
ini saja sebetulnya pemerintah cukup
memberikan perlakuan kebijakan harga yang
sama terhadap BBM dan BBN, maka sesuai
mekanisme pasar penggunaan biodiesel di
dalam negeri akan terpicu dengan sendirinya.
***
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