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Pengantar Redaksi

Optimisme Menghadapi Tantangan
Pembaca yang Budiman,
Di saat dunia tengah banyak menghadapi masalah, selalu
saja ada harapan dan kabar gembira. Saat di belahan benua
Amerika, sang Negara Adidaya menghadapi perlambatan
ekonomi, negara-negara Eropa masih menghadapi masalah
lilitan utang dan krisis. Sementara itu, China dan negara–
negara di Asia tengah disibukkan dengan masalah kenaikan
harga–harga.
Pada saat yang sama, minyak bumi sebagai sumber energi
yang menjadi komoditas hajat hidup orang banyak itu
pun kian menjadi barang langka: cadang kian menipis dan
harganya terus membumbung tinggi. Masalah ini tak berdiri
sendiri. Perilaku boros energi, saat ini dan di masa lalu, telah
menimbulkan pencemaran yang akut.
Akan tetapi, hidup memang penuh tantangan yang harus
diatasi. Salah satu strateginya adalah dengan menerapkan
formulasi ekonomi hijau, yakni konsep hemat energi dan
ramah lingkungan. Di sektor industri, kebijakan low cost
green car (LCGC) adalah solusi yang dicanangkan pemerintah
Indonesia untuk menjawab tantangan dunia saat ini dan masa
mendatang.
Konsep industri hijau memang jauh–jauh hari telah
diimplementasikan, yang diperkuat kembali dengan
dikeluarkannya kebijakan LCGC baru–baru ini. Kehadiran
mobil hemat energi dan ramah lingkungan ini buka sekadar
tren tetapi sebuah kebutuhan. Tak heran, kebijakan ini menjadi
salah satu yang paling ditunggu masyarakat, yang kemudian
dijawab pemerintah dengan menerbitkan PP No 41/3/2013.
Peraturan ini mengatur ketentuan tentang insentif mobil
hemat energi dan ramah lingkungan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan aturan teknisnya, Permenperin No 33/M-IND/
PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan
Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga
Terjangkau.
Ini adalah salah isu yang paling kuat sejak beberapa tahun
terakhir. Oleh karena itu, terbitnya dua aturan kebijakan
tersebut kami jadikan momentum untuk menyajikan informasi
secara komprehensif dalam laporan utama Media Industri
ini, lengkap dengan wawancara ekslusif bersama Menteri
Perindustrian MS Hidayat.
LCGC adalah salah satu kebijakan penting yang telah ditetapkan,
dan masih banyak lagi kebijakan lainnya yang telah dibuat oleh
pemerintah dalam rangka mewujudkan kemandirian industri
dan memperkuat daya saing perekonomian nasional.

Di sektor industri dasar, pemerintah berkomitmen untuk
memberikan insentif bagi industi bahan baku plastik,
polyethylene terephthalate (PET) maupun industri baja,
untuk menarik lebih banyak investor. Sementara itu di sektor
industri bahan bangunan, pemerintah telah menyiapkan
formula kebijakan strategis bagi industri keramik agar
mampu menjadi produk berkelas dunia.
Untuk memperkuat daya saing bagi industri komponen velg,
Kementerian Perindustrian telah meluncurkan SNI Wajib
dan menunjuk lembaga sertifikat dan mutu dalam rangka
penerapan peraturan tersebut.
Peluang pasar juga menjadi perhatian pemerintah, termasuk
terhadap produk minuman keras yang impornya terus
meningkat. Untuk menekan angka impor, pemerintah pun
mempertimbangkan pelonggaran aturan di sektor minuman
beralkohol yang sampai saat ini masuk Daftar Negatif
Investasi.
Untuk menciptakan kemandirian industri, pemerintah juga
tak lelah bernegosiasi untuk pengambil-alihan Inalum dari
Nippon pada 1 November 2013. Rencana alternatif pun
dipertimbangkan, termasuk negosiasi di tingkat yang lebih
tinggi.
Sementara itu, tepat 1 Juli 2013, Indonesia Jepang Economy
Partnership Agreement (IJEPA) telah genap berjalan 5 tahun.
Manufacturing Industrial Development Center (MIDEC) yang
dibangun sebagai bagian dari kerja sama antara kedua negara
itu pun dievaluasi.
Kabar gembira datang dari Kementerian Perindustrian
kembali yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian
atas laporan keuangannya dari BPK untuk yang kelima kalinya.
Ini karena komitmen kuat jajaran pimpinan, didukung SDM
berkualitas dan sistem manajemen keuangan yang semakin
baik serta penjaminan mutu.
Tak kalah menarik adalah ulasan perjalanan perusahaan
perintis velg yang berkolaborasi dengan pabrikan Jepang
untuk menembus pasar dunia, sementara itu kisah Markus
Maturo akan menjadi cerita inspirasi membangun perusahaan
dengan banyak pabrik dari titik nol.
Selamat menikmati..
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Kesiapan Menghadapi AEC 2015
Masyarakat Ekonomi Asean atau
Asean Economic Community (AEC) akan
diterapkan di negara-negara Asean mulai
tahun 2015. Dengan penerapan AEC itu,
maka produk-produk dari negara Asean
bisa dengan mudah masuk ke negaranegara
Asean lainnya.
Kondisi ini memang bisa menjadi
peluang bagi industri nasional untuk
memperluas pemasaran produknya. Namun,
jika tidak siap, penerapan AEC bisa menjadi
bumerang bagi pelaku industri nasional.
Industri nasional perlu menyiapkan
diri agar bisa memiliki daya saing tinggi
dalam menghadapi AEC sehingga nantinya
produk-produk nasional bisa menjadi
raja di dalam negeri dan berjaya di pasar
Asean. Untuk mendukung terciptanya
hal itu, tentunya diperlukan bantuan dari
pemerintah.
Khususnya
Kementerian
Perindustrian.
Yang jadi pertanyaan, langkah-langkah
apa yang dilakukan Kemenperin untuk
menghadapi AEC tersebut?
Mulyono S.
Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta
Redaksi:
Dalam menghadapi berlakunya Asean
Economic Community (AEC) pada 2015,
Kemenperin telah mengambil sejumlah
kebijakan, di antaranya memprioritaskan
pengembangan sembilan cabang industri.
Sembilan sektor industri menjadi prioritas
pengembangan untuk menghadapi AEC. Yakni,
industri berbasis produk agro (CPO, kakao,
dan karet), ikan dan produk olahannya, tekstil
dan produk tekstil (TPT), alas kaki, kulit, dan
barang kulit, furnitur, makanan dan minuman
(mamin), pupuk dan petrokimia, mesin dan
peralatannya, serta logam dasar, besi, dan baja.
Industri-industri ini memiliki daya saing yang
relatif lebih baik dibandingkan negara Asean
lainnya. Pengembangan kesembilan cabang
industri ini ditujukan untuk mengisi pasar
Asean.
Selain itu, Kemenperin juga fokus pada
pengembangan tujuh cabang industri dalam
rangka mengamankan pasar dalam negeri saat
menghadapi dampak integrasi pasar AEC.
Yakni, gelombang masuknya produk sejenis
dari negara Asean lainnya. Ketujuh industri
itu adalah, otomotif, elektronik, semen, pakaian
jadi, alas kaki, mamin, dan furnitur.
Peningkatan Daya Saing IKM
Keberadaan
Industri
Kecil
dan
Menengah (IKM) di dalam negeri saat

ini begitu penting untuk membantu
progam pemerintah mengatasi masalah
pengangguran
dan
meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Saat ini, banyak IKM yang produknya
tidak hanya dipasarkan di dalam negeri,
tetapi juga mampu menembus pasar ekspor
ke mancanegara.
Memang saat ini, kontribusi IKM
terhadap total ekspor relatif kecil, sekitar
20% sampai dengan 25%, hanya US$30
miliar.
Namun,
kontribusi itu bisa
ditingkatkan lagi jika IKM Indonesia bisa
meningkatkan kinerjanya.
Sebagai salah satu pilar ekonomi,
tentunya pemerintah perlu mebantu
meningkatkan kinerja
IKM di dalam
negeri agar produk-produk IKM Indonesia
lebih banyak dapat menembus pasar
mancanegara dan mampu bersaing dengan
produk dari negara lainnya.
Juliana Aswar
Agam, Sumatera Barat
Redaksi :
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
memiliki perhatian besar terhadap IKM.
Kemenperin terus berusaha meningkatkan
kinerja mereka, antara lain dengan
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
sumber daya manusia (SDM) berbasis
kompetensi bagi pelaku IKM.
Peningkatan penguasaan dan penerapan
teknologi modern akan mendorong perluasan
pasar ekspor produk IKM.
Pengamanan Pasar Dalam Negeri
Ditengah melemahnya perekonomian yang
dialami hampir semua negara termasuk
Indonesia, semua negara terus berupaya
keras menjaga stabilitas perekonomiannya,
salah satunya dengan mengamankan dan
melindungi pasar dalam negerinya.
Pengamanan pasar dalam negeri amat
penting guna mencegah tingginya serbuan
barang-barang impor sebagai dampak
dari implementasi berbagai perjanjian
perdagangan bebas atau free trade agreement
(FTA) .

Salah satu upaya untuk mengamankan
pasar dalam negeri adalah bagaimana
mempromosikan produk-produk lokal dan
mendorong masyarakat untuk mencintai
produk-produk buatan dalam negeri.
Tentunya, peran Kementerian Perindustrian
sangat dibutuhkan bagi tercapainya tujuan
pengamanan pasar dalam negeri guna
mencegah membanjirnya produk impor.
Hanifah Fairuz
Bojongloa, Bandung
Redaksi:
Berbagai upaya telah dilakukan Kementerian
Perindustrian untuk terus mendorong
peningkatan penggunaan produk-produk
industri buatan dalam negeri melalui
penerapan regulasi dan program stimulan
seperti kampanye peningkatan penggunaan
produk dalam negeri (P3DN) di setiap lini
kegiatan ekonomi.
Selain itu, pada akhir September 2013,
Kemenperin juga menggelar Pameran
Produksi Indonesia atau PPI 2013. Pameran
ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk
memperluas pasar produk Indonesia, sehingga
masyarakat dapat lebih mengenal, mencintai,
dan bangga menggunakan produk Indonesia,
yang pada gilirannya dapat meningkatkan
penggunaan produk dalam negeri serta
mengurangi ketergantungan terhadap barang
impor.
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MOBIL HEMAT ENERGI DAN HARGA TERJANGKAU

Sebuah Kebutuhan
Masyarakat dunia saat ini mulai menyadari bahwa bahan bakar minyak (BBM)adalah sumber
energi semakin langka karena penggunaan energi BBM yang berlebihan di masa lalu menyebabkan
cadangan minyak dunia semakin menipis sehingga harganya pun semakin meningkat.

B

anyak negara mulai mengatur
strategi agar cadangan minyak
dinegaranya dapat dihemat
untuk memenuhi kebutuhan di
masa mendatang. Banyak negara kaya yang
memilih mengimpor minyak ketimbang
memproduksi dari sumurnya sendiri.
Banyak negara mulai memikirkan efisiensi
energi, dan mencari energi alternatif
sebagai pengganti BBM.
Di sisi lain, juga disadari bahwa
penggunaan energi BBM menghasilkan
emisi CO2 yang signifikan, yang
berdampak pada terjadinya pemanasan
global dan perubahan iklim. Dampak
perubahan iklim bukan hanya terjadi pada
negara yang mengkonsumsi BBM tinggi,

6
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tetapi juga negara-negara lain, yang tidak
mengkonsumsi BBM sekalipun.
Sektor transportasi darat merupakan
salah satu sektor yang
banyak
mengkonsumsi BBM dan menghasilkan
CO2 dengan kontribusi cukup signifikan
terhadap pemanasan global. Untuk
mengatasi masalah ini munculah kebutuhan
untuk menggunakan mobil yang hemat
energi dan ramah lingkungan.
Pada tahun 2010, Jack R Nerad, analis
pasar Kelley Blue Book, melakukan penilaian
terhadap mobil-mobil bertemakan harga
ramah lingkungan. Kajian ini menghasilkan
sepuluh mobil paling hemat energi dari
berbagai merk dan type dengan konsumsi
bahan bakar dari 20,36 km per liter hingga

30,78 km per liter.
Beberapa negara yang menyatakan
siap memproduksi mobil hemat energi dan
ramah lingkungan antara lain Jepang, India
dan Cina. Dengan semakin mahalnya harga
BBM di Indonesia, pengguna mobil dan
motor di Indonesia juga mulai melirik jenisjenis mobil yang hemat energi.
Menurut Kementerian Perindustrian,
sebagaimana yang dipresentasikan pada
acara Focused Group Discussion di Pusat
Kebijakan Pendapatan Negara Badan
Kebijakan Fiskal Jl.Wahidin No.1 Jakarta
Pusat Jumat 30 September 2011, Indonesia
memiliki potensi untuk menjual mobil
hemat energi antara 300.000 hingga
600.000 unit per tahun.
Apabila industri mobil nasional tidak
memanfaatkan potensi ini, diyakini bahwa
peluang tersebut diisi oleh produk sejenis
dari luar negeri, terutama negara ASEAN.
Bila hal ini terjadi, maka industri otomotif
Indonesia sulit berkembang dan tidak bisa
memberikan nilai tambah yang optimal
bagi perekonomian.
Industri otomotif Indonesia hingga
saat ini masih belum mampu memenuhi
kebutuhan dalam negeri. Data enam tahun
terakhir menunjukkan bahwa impor mobil
Indonesia berkembang jauh lebih pesat
dibandingkan dengan ekspornya.
Apabila di tahun 2005-2006 Indonesia
masih surplus, dalam arti ekspor mobil
lebih besar dibandingkan impornya, mulai
tahun 2007 Indonesia sudah mulai defisit,
dalam arti impor lebih besar dari ekspor.
Defisit ini semakin lama semakin besar.
Bila pada tahun 2007 defisit hanya sebesar
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US$533,52 juta, pada tahun 2011 defisit
telah meningkat menjadi US$4,29 miliar.
Dibandingkan dengan beberapa negara
produsen mobil di Asia, Indonesia masih
berkutat dalam memenuhi pasar dalam
negeri, sementara negara produsen mobil
Asia lainnya sudah mengekspor.
Berdasarkan data Pemenuhan Pasar
Domestik Industri Mobil Tahun 2009,
Thailand mengekspor 43,32% produksi
mobilnya, kemudian Jepang sebanyak
41,92%, China sebanyak 29,92% dan India
sebanyak 14,63%.
Sementara itu Indonesia masih harus
mengimpor untuk memenuhi kebutuhan
domestiknya.
Dibandingkan
dengan
Thailand yang rasio mobil per seribu
penduduknya sebesar 12, Indonesia hanya 3
mobil per seribu penduduk.
Dengan demikian, potensi pasar
Indonesia masih sangat besar. Indonesia
berpeluang untuk menjadi global production
base country. Untuk itu, Indonesia harus
meningkatkan produksi mobilnya, terutama
melalui investasi dalam negeri.
Road Map
Pengembangan mobil hemat energi
dan harga terjangkau merupakan bagian
dari road map perindustrian nasinoal, yang
merupakan penjabaran Perpres 28/2008.
Saat ini, pemerintah telah menyusun 35

road map(peta panduan) pengembangan
klaster industri prioritas untuk periode 5
tahun (2010-2014) yang disajikan dalam
enam buku.
Pada Buku III dipaparkan Kelompok
Klaster Industri Alat Angkut, yang terdiri
dari 4 klaster industri, mencakup Klaster
Industri Kendaraan Bermotor, Klaster
Industri Perkapalan, Klaster Industri
Kedirgantaraan dan Klaster Industri
Perkeretaapian.
Industri
Kendaraan
Bermotor
adalah industri yang terdiri dari Industri
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau
Lebih (KBLI 34100), Industri Karoseri
Kendaraan Bermotor Roda Empat atau
Lebih (KBLI 34200), Industri Perlengkapan
dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda
Empat atau Lebih (KBLI 34300), Industri
Sepeda Motor dan Sejenisnya (KBLI 35911),
dan Industri Komponen dan Perlengkapan
Sepeda Motor dan Sejenisnya (KBLI 35912).
Dalam Peta Panduan Pengembangan
Klaster Industri Kendaraan Bermotor,
sebagaimana diungkapkan dalam Lampiran
Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor
123/M-IND/ PER/10/2009 tanggal 14
Oktober 2009 tentang Peta Panduan (Road
Map) Pengembangan Klaster Industri
Kendaraan Bermotor, terdapat baik sasaran
kuantitatif maupun sasaran kualitatif.
Sasaran kuantitatif berupa sasaran

produksi roda 4 sampai dengan tahun 2014
(jangka menengah) adalah 1.250.000 unit
dengan nilai produksi Rp. 584,780 triliun,
penjualan sebanyak 1.300.000 unit dan
ekspor sebanyak 260.000 unit.
Sedangkan sasaran produksi roda
4 sampai dengan tahun 2025 (jangka
panjang) adalah 4.177.000 unit dengan nilai
produksi sebesar 584.780 miliar rupiah,
penjualan sebanyak 3.175.000 unit dan
ekspor sebanyak 1.002.000 unit.
Untuk sasaran kualitatif jangka
menengah salah satunya adalah menjadi
basis produksi MPV, Light Commercial
Truck dan Kendaraan Bermotor (KBM)
HematEnergiHargaterjangkau (low cost
green car/LCGC).
Sementara itu, sasaran kualitatif jangka
panjang salah satunya adalah produksi
sedan kecil hemat energi harga terjangkau.
Untuk mencapai sasaran tersebut, salah
satu programnya adalah pengembangan
pasar domestik dengan rencana aksi
mendorong kebijakan pengembangan
kendaraan hemat energi, ramah lingkungan
dan harga terjangkau (low cost green car/
LCGC).
Kebijakan pengembangan kendaraan
hemat energi, ramah lingkungan, dan
harga terjangkau dilanjutkan dalam jangka
panjang. mi
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Konsep

LCGC
Ketentuan tentang low cost green car (LCGC) dituangkan dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang
Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang
Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

S

esuai dengan PP ini, PPnBM atas
Kendaraan Bermotor Tergolong
Mewah, dihitung dengan dasar
pengenaan
pajak 0% (nol
persen) dari harga jual untuk kendaraan
bermotor yang termasuk program mobil
hemat energi dan harga terjangkau,
selain sedan atau station wagon.
Syaratnya, motor bakar cetus api
dengan kapasitas isi silinder sampai
dengan 1.200 cc dan konsumsi bahan
bakar minyak paling sedikit 20 kilometer
per liter atau bahan bakar lain yang
setara dengan itu.
Selain itu, kendaraan yang termasuk
kategori program mobil hemat energi
dan harga terjangkau adalah dilengkapi
motor nyala kompresi (diesel atau semi
diesel) dengan kapasitas isi silinder
sampai dengan 1.500 cc, dan konsumsi
bahan bakar minyak paling sedikit 20
kilometer per liter atau bahan bakar lain
yang setara dengan itu.
Kebijakan mobil murah dan ramah
lingkungan (LCGC) akhirnya semakin
lengkap dengan lahirnya Peraturan
Menteri Perindustrian (Permenperin)
Nomor 33/M-IND/PER/7/2013 tentang
Pengembangan Produksi Kendaraan
Bermotor Roda Empat yang Hemat
Energi dan Harga Terjangkau.
Penantian panjang para pabrikan
satu per satu mendapatkan jawabannya.
8
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Peraturan Pemerintah No. 41/2013
tentang Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah Berupa Kendaraan
Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan
atas Barang Mewah, berikutnya
diterbitkan Permenperin 33 tentang
Pengembangan Produksi Kendaraan
Bermotor Roda Empat yang Hemat
Energi dan Harga Terjangkau. “Saya
sudah tandatangani hari ini,” kata
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat,
Senin (1/7/2013).
Permenperin ini yang ditetapkan
1 Juli 2013 itu kemudian diundangkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia
No. 895 pada 5 Juli 2013 oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir
Syamsudin.
Permenperin tersebut merupakan
turunan dari program mobil emisi
karbon rendah atau
low emission
carbon (LEC) yang telah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2013 tentang Barang Kena Pajak yang
Tergolong Mewah Berupa Kendaraan
Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan
atas Barang Mewah.
Permenperin N o . 3 3 / 2 0 1 3
dimaksudkan untuk terus mendorong
dan mengembangkan kemandirian
industri otomotif nasional, khususnya
industri komponen kendaraan bermotor
roda empat agar mampu menciptakan

motor penggerak, transmisi dan axle
yang berdayasaing seiring dengan
peningkatan permintaan kendaraan
bermotor yang hemat energi dan harga
terjangkau.
“Pengembangan produksi mobil LCGC
merupakan Program Pengembangan
Produksi Kendaraan Bermotor dengan
pemberian fasilitas berupa keringanan
Pajak Pertambahan Nilai atas Barang
Mewah (PPnBM).”
Dalam Permenperin ini disebutkan
bahwa pabrikan kendaraan bermotor
yang ingin memproduksi LCGC
harus memenuhi berbagai ketentuan,
diantaranya
mengenai
ketentuan
konsumsi bahan bakar kendaraan,
ground clereance, merek dan logo, dan
harga jual maksimal kendaraan.
Pertama, untuk motor bakar cetus
api kapasitas isi silinder 980-1.200 cc
dengan konsumsi bahan bakar minyak
(BBM) paling sedikit 20 km per liter atau
bahan bakar lain yang setara.
Kedua, untuk motor bakar nyala
kompresi (diesel) kapasitas isi silinder
sampai dengan 1.500 cc dengan konsumsi
BBM paling sedikit 20 km per liter atau
bahan bakar lain yang setara.
Ketiga, ketentuan jenis BBM harus
memenuhi spesifikasi minimal Research
Octane Number (RON) 92 untuk motor
bakar cetus api dan Cetane Number (CN)
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51 untuk diesel.
Keempat, radius putar (turning radius)
dan jarak terendah dari permukaan tanah
(ground clearance) diatur dalam Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
Permenperin
tersebut.
Kelima, juga diatur ketentuan
penggunaan tambahan merek, model,
dan logo yang mencerminkan Indonesia.
Keenam, besaran harga jual
mobil LCGC paling tinggi Rp. 95 juta
berdasarkan lokasi kantor pusat agen
pemegang merek.
Mengenai besaran harga, dalam
regulasi ini disebutkan, dapat disesuaikan
apabila terjadi perubahan kondisi atau
indikator ekonomi, meliputi besaran
inflasi, kurs rupiah dan/atau harga bahan
baku.
Ketujuh, dalam penggunaan transmisi

otomatis dan/atau teknologi pengaman
penumpang. Untuk penyesuaian harga
berdasarkan penggunaan teknologi
transmisi otomatis maksimum 15%,
sedangkan untuk penggunaan teknologi
pengaman penumpang maksimum 10%”.
Sementara itu, bagi agen tunggal
pemegang merek (ATPM), yang ingin
memperoleh fasilitas
perpajakan
atau insentif program LCGC, harus
memenuhi empat persyaratan dalam
surat permohonan.
Pertama, setiap ATPM wajib
memberikan hasil uji konsumsi bahan
bakar, uji ketentuan teknis, bukti
visual penggunaan tambahan merek
Indonesia, termasuk model dan logo
yang mencerminkan Indonesia.
Kedua, setiap perusahaan wajib
memberikan data dan bukti realisasi

investasi, manufaktur motor penggerak
(mesin), transmisi, danaxle, termasuk
rencana menggunakan komponen lain
dari pasokan lokal.
Ketiga, pemberian surat pernyataan
bermaterai berisi harga jual produk
LCGC kekonsumen sesuai ketentuan
yang berlaku.
Keempat, seluruh ketentuan dan
syarat yang ditetapkan sebelumnya wajib
lolos verifikasi oleh lembaga independen
Surveyor. Tanpa memenuhi keempat
syarat itu, setiap ATPM tidak bisa
mendapatkan potongan PPnBM.
Selanjutnya, Menteri Perindustrian
akan menerbitkan surat penetapan
penerima insentif program LCGC paling
lambat 12 hari kerja sejak diterimanya
surat permohonan tersebut secara
lengkap dan benar. mi
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Petunjuk Teknis
Pengembangan Mobil
Ketentuan mengenai low cost green car (LCGC) resmi diterbitkan
pada Rabu (23/5/2013). Di samping empat pabrikan Jepang
yang jauh – jauh hari menyatakan komitmen mengembangan
produk ini, beberapa produsen lain juga tertarik menggarap
pasar kendaraan hematenergi dan terjangkau.

K

etentuan teknis yang ditunggu
– tunggu para pabrikan
tersebut dituangkan dalam
Peraturan Direktur Jenderal
Industri Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi Nomor: 25/Iubtt/Per/7/2013
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pengembangan Produksi Kendaraan
Bermotor Roda Empat Hemat
Energi dan Harga Terjangkau.
Sesuai dengan peraturan yang
ditandatangani pada 15 Juli 2013 itu,
petunjuk teknis merupakan pedoman
bagi para pihak terkait dalam
pelaksanaan Pengembangan Produksi
Kendaraan Bermotor Roda Empat Yang
Hemat Energi dan Harga Terjangkau.
Dirjen Industri Unggulan Berbasis
Industri Manufaktur Kementerian
Perindustrian
Budi
Darmadi
menjelaskan setelah Permen diterbitkan,
produsen yang ingin memproduksi
mobil ramah lingkungan mengajukan
formulir pendaftaran aplikasi Rencana
Penggunaan Kendaraan Bermotor
untuk diverifikasi oleh verifikator
yang ditentukan oleh Kementerian
Perindustrian.
Nantinya, verifikator tersebut akan
mengecek apakah mobil yang akan
dihasilkan sudah memenuhi syarat
yang ditentukan, seperti 80% komponen
harus diproduksi di dalam negeri.
10
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“Setelah dicek oleh
verifikator,
diserahkan kepada kami [Kemenperin],
setelah itu baru ke Kementerian
Keuangan. Setiap tipe mobil/model
akan diverifikasi, satu merek kan bisa
beberapa model.”
Adapun formulir ada beberapa
lembar, mulai dari formulir pernyataan
harga kendaraan bermotor yang hemat
energi dan harga terjangkau, formulir
realisasi produksi, rencana manufaktur
komponen
kendaraan
bermotor,
hingga formulir rencana penggunaan
komponen kendaraan bermotor lainnya
yang terdiri dari 105 grup komponen,
atau kalau satu-satu bisa sampai 10.000
komponen.
Verifikasi Mobil Hemat Energi dan
Harga Terjangkau
Pemerintah telah menetapkan
program Pengembangan Produksi
Kendaraan Bermotor Roda Empat
Hemat Energi dan Harga Terjangkau
(PPKB) atau yang dikenal dengan low
cost and green car (LCGC).
Low
cost
green
car
ini
adalahkendaraan bermotorroda empat
jenis angkutan orang kurang dari 10
orang termasuk pengemudi (selain
sedan atau station wagon) dengan
sistem 1 gandar penggerak (4x2).
Untuk menjadi penerima fasilitas

perpajakan, peserta PPKB harus
memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (4)
Peraturan Menteri Nomor 33/M-IND/
PER/7/2013, yang dibuktikan dengan
hasil verifikasi oleh Surveyor.
Verifikasi
tersebut
dilakukan
berdasarkan permohonan perusahaan
peserta PPKB, dengan melengkapi
sejumlah dokumen antara lain:
a) copy Akte Pendirian Perusahaan
dan perubahannya;
b) copy Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) yang dilegalisir oleh instansi
penerbit;
c) copy Izin Usaha Industri dan/
atau Izin Perluasan yang telah
dilegalisasi;
d) copy Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP);
e) Surat Penetapan peserta PPKB;
f) Rencana kegiatan usaha (Business
Plan) yang meliputi:
g) pernyataan rencana investasi;
h) pernyataan rencana manufaktur
komponen kendaraan bermotor
(motor penggerak dan transmisi/
transaxle (transmisi, axle);
i) pernyataan rencana penggunaan
komponen kendaraan bermotor
lainnya.
Selanjutnya, verifikasi dilaksanakan
di perusahaan peserta PPKB dan/
atau perusahaan pemasok komponen.
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Verifikasi dilaksanakan sekurangkurangnya meliputi:
a) perizinan (Akta Pendirian dan Izin
Usaha Industri);
b) rencana dan realisasi investasi,
manufaktur motor penggerak dan
transmisi/transaxle (transmisi dan
axle) dan penggunaan komponen
lainnya.;
c) kapasitas terpasang, fasilitas dan
alur produksi;
d) rencana dan realisasi produksi KBH2
yang mencakup jumlah, merek, jenis,
model, tipe dan varian;
e) kesesuaian dokumen dari jenis,
model, tipe, varian KBH2 dalam
proses produksi dan tambahan
merek Indonesia dengan Sertifikat
Hasil Uji;
f) kesesuaian hasil uji konsumsi bahan

bakar, hasil uji ketentuan teknis
lainnya, bukti visual penggunaan
tambahan merek Indonesia, model
dan logo yang mencerminkan
Indonesia.
Hasil verifikasi sekurang-kurangnya
memuat informasi kesesuaian:
a) dokumen kepesertaan PPKB;
b) dokumen perizinan;
c) kapasitas produksi;
d) tambahan merek Indonesia, model
dan logo;
e) jenis, tipe, dan varian kendaraan
yang diproduksi;
f) pemenuhan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) huruf
b dan huruf d;
Hasil verifikasi tersebut diterbitkan
selambat-lambatnya 15 hari kerja sejak
diterimanya permohonan verifikasi dan

dokumen kelengkapan secara lengkap
dan benar.
Biaya verifikasi ditanggung oleh
perusahaan pemohon verifikasi. Biaya
verifikasi berdasarkan kesepakatan
perusahaan pemohon verifikasi dengan
Surveyor.
Apabila terjadi ketidaksepahaman
dalam pelaksanaan verifikasi antara
Surveyor dan perusahaan pemohon
verifikasi,
penyelesaian
ketidak
sepahaman ditetapkan oleh Direktur
Jenderal.
Sumber: Peraturan Direktur Jenderal
Industri Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi Nomor: 26/IUBTT/ PER/7/2013
tentang Petunjuk Teknis Verifikasi
Pengembangan Produksi Kendaraan
Bermotor Roda Empat Yang Hemat
Energi Dan Harga Terjangkau. mi

Media Industri • No. 03 - 2013

11

LaporanUtama

Kesiapan Para

Pabrikan
Ketentuan mengenai low cost green car (LCGC) resmi diterbitkan pada
Rabu (23/5/2013). Di samping empat pabrikan Jepang yang jauh – jauh
hari menyatakan komitmen mengembangan produk ini, beberapa
produsen lain juga tertarik menggarap pasar kendaraan hematenergi
dan terjangkau.

K

eempat pabrikan otomotif
Jepang telah menyatakan
komitmen
pengembangan
LCGC
adalah
Toyota,
Daihatsu, Suzuki, dan Nissan. Investasi
yang ditanamkan untuk menyambut
pasar LCGC dari keempat pabrikan ini
ditaksir mencapai US$1,6 miliar.
Rencana Investasi untuk LCGC
PERUSAHAAN
INVESTASI(JUTA
US$)

Toyota
Daihatsu
Suzuki
Nissan
Total

200
400
800
200
1.600

Sumber: Usulan Kementerian Perindustrian

Toyota dan Daihatsu tampaknya
menjadi pabrikan yang paling siap
menyambut
keluarnya
ketentuan
LCGC yang tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor
41 Tahun 2013 tentang Barang Kena
Pajak yang Tergolong Mewah Berupa
Kendaraan Bermotor yang Dikenai
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
“Kita masih nunggu kepastian
dulu kan masih ada proses, sedang
kita tunggu aturannya, kalau mobil
TAM sudah siap dijual,” kata Direktur
12
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Pemasaran PT TAM Rahmat Samulo di
Jakarta beberapa saat lalu(18/7/2013).
Dalam hal produksi mobil, Toyota
berkolaborasi dengan Daihatsu. Ini telah
disampaikan oleh induk perusahaan di
Jepang pada 19 September 2012. Kedua
perusahaan tersebut telah bekerja
sama untuk membangun desain mobil
kompak, yang kemudian diberi nama
Toyota Agya dan Daihatsu Ayla, untuk
menjawab kebijakan LCGC.
Daihatsu akan memasok Agya
kepada Toyota. Produksi dilakukan
di pabrik baru Suryacipta milik Astra
Daihatsu Motor. Kedua model ini telah
dipamerkan ke publik dalam ajang
Indonesia International Motor Show,
20-30 September 2013.
Penantian terbitnya aturan teknis
LCGC juga dilakukan Daihatsu.
Penerbitan aturan mengenai mobil
hemat energi dan terjangkau membuat
Daihatsu kehilangan potensi penjualan
6.000 mobil Ayla yang sudah dipesan.
Oleh karena itu, ketika aturan
ini diterbitkan, pabrikan ini mulai
tancap gas untuk penjualan mobil
murah andalannya itu.
“Sekarang kami mau retake lagi
penjualan Ayla. Sebenarnya pesanan
Ayla sudah mencapai 10.000 unit, tetapi
sebagian konsumen ganti ke modal lain
karena aturan itu tidak kunjung terbit,”

kata CEO PT Astra International TbkDaihatsu Sales Operation (AI-DSO
Suparno Djasmin, Rabu (12/6/2013).
Posisi terakhir jumlah pesanan
Ayla sebelum aturan LCGC terbit itu
tinggal 4.000 unit. Artinya, 6.000
unit pesanan telah dibatalkan atau
dialihkan ke model Daihatsu yang lain.
Dia optimistis pesanan Ayla meningkat
lagi, terutama di daerah, karena mobil
itu memang ditungu-tunggu oleh
masyarakat.
Selain terjangkau, teknologi mesin
Ayla relatif mutakhir sehingga mampu
menekan konsumsi bahan bakar minyak
secara signifikan. “Kami yakin, kalau
kondisi sudah normal dan aturannya
benar-benar jalan, penjualan Ayla bisa
mencapai 2.500-3.000 unit per bulan,”
kata Suparno.
Investasi Suzuki
Bagi Suzuki, kesiapan pabrikan
Jepang spesialis mobil kecil ini
dinyatakan dengan rencana menjadikan
LCGC sebagai tema utama pameran
mobilnya di ajang the Indonesia
International Motors Show (IIMS) 2013.
Suzuki akan menampilkan enam unit
LCGC di panggung utama. ”Kami sudah
siapkan unitnya. Nanti akan tampil
dengan beberapa warna pilihan dan
aksesori,” yakin Davy J Tuilan, Direktur
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Pemasaran
dan
Pengembangan
Jaringan SIS, (31/7/2013).
Selain itu, pihak prinsipal Suzuki
Motor Corp. juga telah menyiapkan
investasi 60 miliar yen atau setara
dengan US$. 611,4 juta untuk
pengembangan pabriknya di Indonesia.
Berdasarkan laporan Reuters, fokus
investasi itu untuk memproduksi mobil
minibus.
Ei Mochizuki, juru bicara Suzuki
Motor Corp di Jepang, menerangkan
akan turut terlibat dalam program
mobil hemat energi dan terjangkau yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.
“Kami akan turut dalam program mobil
hemat energi danterjangkaumelalui
produk kami Wagon R yang memiliki
kapasitas mesin 660 cc,” ujarnya,
Minggu (28/7/2013).
Dia menerangkan produk Wagon
R tersebut akan menambah kapasitas
mesinnya di atas 660 cc hingga
mencapai kapasitas mesin maksimal
yang ditentukan Pemerintah Indonesia.
GM Marketing Brand II 4W PT SIS,
Joko Utomo sebelumnya menyatakan
Suzuki saat ini sudah bisa dikatakan
siap bermain di segmen mobil murah.
“Ada 3 varian yang sedang kami pelajari
saat ini. Alto, A-Star dan Wagon R,”
ujarnya. mengakui mobil LCGC tersebut
nantinya menjadi tulang punggung
penjualan, selain Suzuki Ertiga saat ini.

Seperti halnya Suzuki, Honda
Prospect
Motor
(HPM)
positif
mengambil bagian dalam program
LCGC. Seperti sudah dikabarkan
sebelumnya, Honda Brio Satya yang
mengusung mesin 1,2 liter itu akan
menjadi mobil LCGC HPM.
Brio Satya menjadikan basis model
Honda Brio di India, dengan sejumlah
perbedaan. “Karena karakter konsumen
India dan Indonesia berbeda,” jelas
Jonfis Fandy, Marketing & Aftersales
Service Director PT HPM.
Soal nama juga jauh–jauh hari sudah
dipersiapkan. Nama yang harus dekat
dengan Indonesia sudah dipenuhi.
Kini HPM tinggal merancang lambang
dari Brio Satya. “Semua satu paket dan
tinggal pengembangan. Semua akan
dihadirkan pada kuartal keempat 2013,”
kata Jonfis.
Brio Satya akan dirakit di pabrik
lama Honda, yang memiliki kapasitas
produksi 80.000 unit per tahun. Saat
ini, peningkatan kapasitas pabrik lama
sedang digeber, dari 60.000 unit.
Brio Satya akan bersua lawan-lawan
yang sudah memutuskan bermain di
LCGC pada kwartal III/2013.
Sementara itu bagi Nissan,
keluarnya
aturan
mengenai
LCGC adalah kesempatan untuk
menghidupkan kembali Datsun, meski
tanpa aturan tersebut pabrikan Jepang

ini sudah siap memproduksi kendaraan
yang masuk kategori murah dan
ramah lingkungan. “Kami harus siap
segala kondisi dan tidak tergantung
LCGC,” ucap Yuda Resigama Anggoro,
Manager Marketing & Communication
Strategy Departement PT Nissan Motor
Indonesia. Dari sisi platform, kendaraan
yang akan diproduksi di Indonesia akan
berbeda dengan Datsun yang dirilis di
India.
Nissan juga memiliki beberapa
model lain yang dijagokan menjadi
produk andalan LCGC-nya, seperti
Nissan March dan Nissan Micra, yang
telah dipasarkan di India dengan harga
setara Rp. 57 juta.
Berikutnya adalah giliran PT
Krama Yudha Tiga Berlian Motors
(KTB) yang sedang mempersiapkan
segala sesuatunya untuk mobil LCGC.
“Mitsubishi punya teknologi! Mau
mesin 1.000 cc atau 1.200cc, ada!” kata
Rizwan Alamsjah, Direktur Pemasaran
Eksekutif KTB.
Para prinsipal memang sangat
menantikan petunjuk teknis dan
pelaksana LCGC dari pemerintah.
Mitsbishi kemungkinan menjadikan
hatchback Mirage sebagai basis model
mobilnya untuk pasar mobil murah
LCGC.
Sementara itu, General Motor (GM)
adalah pabrikan otomotif AS yang telah
menyampaikan ketertarikannya turut
serta dalam program LCGC. Pabrikan
ini mulai menyiapkan segala sesuatunya
untuk menyambut ketentuan baru,
sebelum aturan baru dikeluarkan
pemerintah.
Hyundai menjadi pabrikan asal
Korea Selatan yang tertarik dengan
program ini. Direktur Utama PT
Hyundai Mobil Indonesia Jongkie
D. Sugiarto menerangkan pihaknya
memang berminat mengikuti proyek
LCGC.
Namun, produk tersebut masih
belum bisa didatangkan karena
prinsipal masih mempelajari dengan
seksama untung rugi mengikuti
program tersebut. Hyundai saat ini
punya fasilitas perakitan di bawah
kendali PT Hyundai Indonesia Motor
berkapasitas 10.000 unit per tahun di
Bekasi Barat, Jawa Barat. mi
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Bedah Produk

LCGC

B

erikut ini adalah sejumlah
produk yang menjadi andalan
para pabrikan untuk bertarung
di pasar low cost and green car
(LCGC) di Indonesia.

Toyota Agya
Bersama dengan
termasuk pabrikan
terbitnya aturan baru
meluncurkan produk

14

Daihatsu, Toyota
yang menunggu
ini, untuk segera
LCGC-nya, Agya.
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Hingga akhir tahun lalu, Toyota melalui
jaringan dealer resminya Auto2000 telah
mencatat 10.000 peminat mobil Agya.
Direktur Utama PT Toyota Astra
Motor Djonny Dharmawan Danusasmita
menyatakan Agya membidik pembeli yang
ingin berganti moda transportasi motor ke
mobil. Soal harga tidak ada masalah. “Ini
kan untuk orang-orang yang tadinya pakai
sepeda motor.”
Agya bertipe standard akan dijual
dengan harga Rp. 80 juta – 100 juta. Agya

Para pabrikan mobil telah
menyatakan keinginannya
berpartisipasi program low cost
green car (LCGC). Jauh hari
sebelum aturan ini dikeluarkan,
hampir semua pemegang merek
sudah melakukan tes uji coba.
“Misalnya apakah sudah sesuai
[dengan ketentuan LCGC],
sudah 20 km/liter. Kalau belum
harus ulang lagi modifikasi,”
kata Budi Darmadi, Direktur
Jenderal Industri Unggulan
Berbasis Industri Manufaktur
Kementerian Perindustrian.

diklaim memiliki daya tempuh 20 km per 1
liter BBM. Kandungan komponen lokal yang
cukup tinggi. Toyota Agya memiliki dimensi
panjang 3580 mm, lebar 1600 mm, dan
tinggi 1510 mm.
Toyota Agya dilengkapi dengan mesin
999 cc (1 liter) DOHC fuel injection, yang
bertenaga 65 HP di 6000 rpm dan torsi
85 Nm pada 3600 rpm. “Planning kami
arahnya ke 10.000 unit per bulan. Tapi
untuk trial pertama 5.000 per bulan,” kata
Djonny Dharmawan.
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Daihatsu Ayla
Daihatsu ayla merupakan produksi
PT Astra Daihatsu Motor (ADM), yang
diluncurkan ke pasar dengan tiga varian
yaitu tipe D, tipe M (AT/MT) dan tipe X (AT/
MT).
Daihatsu Ayla dibekali dengan mesin 3
silinder 998cc. Konsumsi bahan bakarnya
diklaim hanya 1 liter untuk jarak tempuh
setiap 22 Km. Sistem pengereman yang
diaplikasikan di mobil ini adalah disc brake
untuk bagian depan dan tromol untuk
bagian belakang.
Mobil berbobot 745 kg pada keadaan
kosong ini memeiliki kapasistas
maksimum tempat duduk sebanyak
5 penumpang dengan kapasitas

idealnya adalah 4 penumpang. Untuk
masalah di bagian kaki-kaki mobil, Daihatsu
ayla memakai ban dengan pelek alloy ring
14” ukuran 175/65 baik dibagian depan
mobil maupun di bagian belakangnya.
PT ADM memberikan
kisaran harga untuk

tipe paling murah, yaitu tipe D, dibanderol
70 juta, tipe M dibanderol harga Rp80 jutaRp90 juta, dan tipe X berturut-turut Rp88
juta-Rp100 juta.

Suzuki Wagon R
Suzuki memiliki 3 calon varian yang
sempat diuji untuk bermain di pasar LCGC,
yakni Alto, A-Star, danWagon R. Suzuki
memang lebih dikenal sebagai pabrikan
mobil kecil atau disebut dengan Kei Car di
negeri asalnya.
Belakangan
Suzuki
memutuskan
Wagon-R dengan mesin 660cc sebagai
jagoan barunya di pasar LCGC. Bahkan sang
prinsipal menginvestasikan US$611,4 juta
untuk ekspansi pabriknya.
Suzuki
pernah
memperkenalkan
Wagon-R di arena Pekan Raya Jakarta 2013.
Wagon R dibekali dapur pacu berkapasitas
1.0 liter, 3 silinder yang menghasilkan 68
PS dan torsi 90 Nm. Di India, Wagon-R
memiliki 5 varian. Mobil 5 penumpang itu
dijual seharga 357.880 rupee atau sekitar
Rp62 juta.
Wagon R diklaim mampu menempuh
jarak 20,51 km per liter bensin. Artinya,
mobil ini sudah memenuhi standar efisiensi
LCGC minimal 20 km/liter.
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Honda Brio Satya
PT Honda Prospect Motor (HPM) telah mendaftarkan mobil
terbarunya Brio Satya yang diduga kuat menjadi mobil dengan
harga terjangkau yang dimiliki Honda. HPM mendaftarkan Honda
Brio Satya DD1 sebanyak 5 varian, yakni A (manual), E (manual dan
otomatis), dan S (manual dan otomatis).
Brio Satya dilengkapi dengan jantung pacu 4-silinder
berkapasitas 1,2 liter. Dengan mesin berkapasitas 1,2 liter SOHC
yang disandingkan dengan transmisi manual dan CVTmampu
menghasilkan tenaga 90 hp, dan torsi 110 Nm. Di Thailand, Honda
Brio menggunakan mesin 1,3 liter.
Desainnya, kabarnya tidak akan mengalami perubahan dengan
Honda Brio yang beredar di pasar saat ini.Honda Brio ini memiliki
dimensi panjang 3,610 mm, lebar 1,680 mm, dan tinggi 1,475 mm.
HPM memang telah memperluas pabriknya, untuk produksi
mobil Honda termasuk mobil LCGC seperti Brio MPV.

Nissan
Bagi Nissan, menghadapi pasar mobil murah dan ramah
lingkungan yang baru dibuka di Indonesia, barangkali
bukan hal yang sulit mengingat pabrikan Jepang
yang satu ini telah lama menggarap pasar
LCGC di India. Di India, Nissan
memiliki New M a r c h atau
Micra yang dibanderol
dengan harga setara
motor Ninja 250.
Nissan Micra
Active di India
yang menjadi versi
LCGC akan hadir
dalam 4 pilihan

Mitsubishi Mirage
Soal LCGC, Mitsubishi punya teknologinya.
“Mitsubishi punya teknologi! Mau mesin 1.000 cc
atau 1.200cc, ada!,” kata Rizwan Alamsjah, Direktur
Pemasaran PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors
(KTB).
Mitsubishi kabarnya akan mengandalkan
hatchback Mirage sebagai basis model LCGCnya. Mobil kecil andalan Mitsubishi ini memiliki
mesin 1.193 cc tipe 3A92 3 in Line 12 Valve DOHC
MIVEC. Dengan spesifikasi mesin ini Mirage bisa
bertanding dengan Toyota Agya dan Daihatsu Ayla.
Mitsubishi Mirage disokong mesin yang bisa
melontarkan tenaga 77 Ps (57kW) pada 6.000 rpm
dan torsi 10.2 kgm (100Nm) pada 4.000 rpm.
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tipe, yakni Micra Active XE yang ditawarkan seharga
Rs. 3.50 lakhs atau Rp57,7 jutaan, Micra Active XL
dibanderol dengan harga Rs. 4.02 lakhs atau Rp 66,3
jutaan, Micra Active XV dengan Rs. 4.40 lakhs atau Rp
72,6 jutaan dan terakhir Micra Active XV Safety yang
dilepas dengan harga 4.71 lakhs atau Rp 77,7 jutaan.
Di India Nissan menghadirkan dua varian New
March dengan versi murah Nissan Micra Active,
sedangkan versi standarnya Nissan Micra Facelift.
Nissan juga akan menghidupkan kembali mobil Datsun
di segmen LCGC. Datsun Go ini juga akan dipasarkan
di India, Rusia, dan Afrika Selatan. Dilengkapi dengan
mesin 1.200 cc, Datsun Go dipasarkan di India setara
Rp. 60 juta.

LaporanUtama

Hyundai
Seperti diungkapkan Presiden Direktur PT Hyundai
Motor Indonesia (HMI), pabrikan Korea ini memastikan untuk
mendatangkan mobil hemat energy dan harga terjangkau seperti
ATPM lain. Hyundai Eon adalah kandidat kuat di segmen LCGC.
Mobil kecil ini telah dipasarkan di India dengan harga Rp 46 juta.
Hyundai Eon menggunakan mesin 814cc 3-silinder yang
mampu mengeluarkan tenaga hingga 56 ps pada putaran 5500
RPM dan torsi sebesar 75 Nm pada 4000 RPM. Dimensinya
kompak, panjang 3495mm, lebar 1550mm dan tinggi 1500mm
serta wheelbase 2380mm.
Pada bagian eksterior, mobil murah ini dilengkapi dengan
lampu kabut pada bagian depan dan belakang. Pada bagian
interior, Hyundai Eon dilengkapi dengan fitur keselamatan
standar seperti airbag untuk bagian depan, kunci sentral, power
window.

General Motor
GM membuka kemungkinan Chevrolet Spin menjadi
andalannya di pasar LCGC, setelah menghidupkan lagi pabriknya
di Bekasi. “Bisa saja Spin bermesin 1.2 liter menjadi andalan kami
untuk berpartisipasi,” kata Maria Sidabutar, Direktur PR PT GM
Indonesia , pada Jumat (19/7/2013).
Spin dibekali dengan mesin 1,5 liter, DOHC 16 Valve, dan
teknologi dual VVT-i , 4 silinder, yang mampu menghasilkan
daya maksimal 106 Ps di 5800 rpm dan torsi maksimal 141NM
di 4000 rpm.

Mobil ini dilengkapu dengan fitur audio system
4 speaker USB & bluetooth, power steering, power
windows, central lock, Airbag, Rem ABS+EBD, AC
triple blower.
Spin memiliki dimensi panjang 4260 mm, lebar
1735 mm, tinggi 1664 mm, ground clearence 157 mm,
driver seat 4way adjustable, dan berat kosong 1202
Kg. Saat ini Chevrolet Spin dipasarkan dengan harga
mulai Rp139,7 juta.

Dengan produk-produk baru itu, para pabrikan
tampaknya akan berlomba-lomba menangkap
peluang pasar Indonesia yang besar. Setidaknya
ada potensi omzet sekitar Rp. 54 triliun yang akan
diperebutkan. mi
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LCGC
Siapa
Untung?
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Berdasarkan hasil kajian dengan
analisis Model Input-Output, kebijakan
pemberian insentif PPnBM untuk
LCGC itu menyebabkan nilai konsumsi
masyarakat berkurang Rp588 miliar,
adapun investasi bertambah Rp14,72
triliun.
Model Input-Output dijalankan
dengan stock permintaan akhir pada
sektor kendaraan bermotor kecuali
sepeda motor. Model menunjukkan
dampak dari kebijakan pemberian
insentif PPnBM terhadap output
perekonomian, pendapatan masyarakat,
surplus usaha, pajak tidak langsung serta
penyerapan tenaga kerja.
DAMPAK TERHADAP MENINGKAT SEBESAR
Total Output

20,564 miliar

Total Pendapatan
Masyarakat

2,518 miliar

Total Surplus Usaha

4,330 miliar

Total Pajak Tidak
Langsung

261 miliar

Total TenagaKerja

315,830 orang

Sumber: Output model I-O

S

ebelum terbit sebagai peraturan,
konsep LCGC telah melewati
sejumlah kajian, di antaranya
menyangkut
dampak positif
dan negatifnya, menyangkut benefid
dan biayanya. Salah satu kajian tersebut
dilakukan oleh Kementerian Keuangan
dengan judul Kebijakan Insentif PPnBM
untuk Pengembangan Mobil Harga
Terjangkau dan Hemat Energi.

Pemberian insentif PPnBM untuk LCGC
dan masuknya investasi terkait LCGC
akan menyebabkan output perekonomian
meningkat Rp20,56 triliun. Peningkatan
terbesar terjadi pada sektor kendaraan
bermotor kecuali sepeda motor, yaitu
sebesar Rp 15,61 triliun.
Sektor
lain
yang
outputnya
bertambah signifikan antara lain sektor
jasa perbengkelan yang meningkat
Rp1,36 triliun, jasa angkutan jalan raya
yang meningkat Rp272,51 miliar, jasa
pemerintahan umum yang meningkat
Rp87,10 miliar, jasa perusahaan yang
meningkat sebesar Rp.62,56 miliar, dan
barang tambang mineral bukan logam
yang meningkat Rp.59,52 miliar.
Peningkatan output juga terjadi
pada sektor-sektor lain yang terkait,
namun dengan jumlah yang lebih kecil.
Bila diakumulasikan, peningkatan
pada sektor-sektor lain tersebut
berjumlah Rp3,12 triliun.

Dampak Pemberian Insentif PPnBM
Terhadap Output (Rp miliar)
Kode SektorPerubahan
Output
133 Kendaraan bermotor 15.608,32
kecuali sepeda motor
173 Jasa perbengkelan
1.357,68
153 Jasa angkutan jalan
272,51
raya
164 Jasa pemerintahan
87,10
umum
163 Jasa perusahaan
62,56
46
Barang tambang
59,52
mineral bukan logam
Akumulasi sektor3.116,56
sektor lainnya
Total
20.564,26
Sumber: Output model I-O.
Pemberian insentif PPnBM untuk
LCGC dan masuknya investasi terkait
LCGC
jugaberpengaruh
terhadap
pendapatan masyarakat, khususnya
tenaga kerja yang bekerja di sektor
kendaraan bermotor kecuali sepeda
motor serta sektor lain yang terkait.
Investasi terkaitLCGC diprediksi akan
mampu menyerap tenaga kerja
315.000 orang pada berbagai sektor
yang terkait dengan industri otomotif.
Meningkatnya penyerapan tenagakerja
tersebut berdampak pada pendapatan
masyarakat akan meningkat sebesar
Rp2,52 triliun.
Peningkatan
terbesar
terjadi
masyarakat yang bekerja pada sektor
kendaraan bermotorkecuali sepeda
motor, yaitu sebesar Rp 1,91 triliun.
Sektor- sektor lain yang penghasilan
pegawainya juga bertambah secara
signifikan antara lain sektor jasa
perbengkelan yang meningkat Rp.
166,23 miliar, jasa angkutan jalan raya
yangmeningkat Rp. 33,37 miliar, jasa
pemerintahan umum yang meningkat
Rp. 10,66 miliar, jasa perusahaan yang
meningkat sebesar Rp.7,66 miliar, dan
barang tambangmineral bukan logam
yang meningkat sebesar Rp.7,29 miliar.
Peningkatan
pendapatan
juga
terjadi pada masyarakat yang bekerja
di sektor-sektor lain yang terkait,
Media Industri • No. 03 - 2013
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namun dengan jumlah yang lebih kecil.
Bila
diakumulasikan,
peningkatan
pendapatan masyarakat yang bekerja
padasektor-sektor lain ini berjumlah Rp.
2,52 triliun.
Keuntungan
perusahaan
juga
mengalami peningkatan sehubungan
dengan pemberian insentif PPnBM
untuk LCGC dan masuknya investasi
terkait LCGC. Keuntungan perusahaan
untuk seluruh sektor meningkat sebesar
Rp. 4,33 triliun.
Peningkatan keuntungan perusahaan
terbesar terjadi pada sektor kendaraan
bermotor kecuali sepeda motor, yaitu
sebesar Rp. 3,29 triliun.
Keuntungan
perusahaan
pada
sektor-sektor lain yang bertambah
secara signifikan antara lain pada
sektor jasa
perbengkelan meningkat
Rp. 285,89 miliar, jasa angkutan jalan
raya meningkat Rp. 57,88 miliar, jasa
pemerintahan umum meningkat Rp.
18,34 miliar, jasa perusahaan meningkat
Rp.13,17 miliar, dan barang tambang
mineral bukan logam meningkat Rp.
12.53 miliar.
Peningkatan keuntungan perusahaan
juga terjadi pada sektor lain yang
terkait, namun dengan jumlah yang lebih
kecil. Bila diakumulasikan, peningkatan
pada sektor-sektor lain ini berjumlah Rp.
656,26 miliar.
Penerimaan pajak tidak langsung
meningkat Rp260,99 miliar sehubungan
dengan pemberian insentif PPnBM
untuk LCGC dan masuknya investasi
terkait LCGC. Peningkatan penerimaan
pajak tidak langsung terbesar terjadi
pada sektor kendaraan bermotor kecuali
sepeda motor, yaitu Rp. 198,09 miliar.
Penerimaan pajak tidak langsung
pada sektor-sektor lain yang bertambah
secara signifikan antara lain pada
sektor jasa perbengkelan meningkat
Rp. 17,23 miliar, jasa angkutan jalan
raya meningkat Rp. 3,46 miliar, jasa
pemerintahan umum meningkat Rp.
1,11 miliar, jasa perusahaan meningkat
Rp. 0,79 miliar, dan barang tambang
mineral bukan logam meningkat Rp.
0,76 miliar.
Peningkatan penerimaan pajak tidak
langsung juga terjadi pada sektor-sektor
lain yang terkait, namun dengan jumlah
yang lebih kecil. Bila diakumulasikan,
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peningkatan pada sektor-sektor lain ini
berjumlah Rp.39,55 miliar.
Sektor otomotif termasuk sektor
unggulan, karena mampu memiliki
keterkaitan ke sektor hulu sebesar
1,4301 dan memiliki derajat kepekaan
atau pengaruh terhadap sektor-sektor
hilir sebesar 1,4552.
Keterkaitan ke hulu terbesar terjadi
pada sektor kendaraan bermotor itu
sendiri, diikuti dengan sektor jasa
perdagangan,
barang-barang
dari
besi dan baja dasar, perbankan, dan
seterusnya.
Sementara itu, keterkaitan ke hilir
terbesar terjadi pada sektor kendaraan
bermotor itu sendiri, diikuti dengan
sektor jasa perbengkelan, jasa angkutan
jalan raya, jasa pemerintahan umum
dan seterusnya.
Masyarakat
Kebijakan ini juga memberikan
manfaat bagi masyarakat, antara lain
harga mobil lebih terjangkau, sehingga
lebih banyak masyarakat yang mampu
membeli mobil jenis LCGC.
Karena lebih irit, diprediksi sebagian
pengguna mobil akan beralih ke LCGC,
sehingga diharapkan kebijakan ini akan
menurunkan konsumsi bahan bakar.
Investasi yang akan ditanamkan untuk
memproduksi LCGC diprediksi akan
mampu menyerap tenaga kerja yang
signifikan, dan akan menyebabkan
penghasilan masyarakat meningkat.
Model dampak kebijakan dengan
Input-Output memprediksi peningkatan
pendapatan masyarakat akan mencapai
Rp2,528 triliun. Namun di sisi lain,
rendahnya harga mobil jenis LCGC
ini juga menyebabkan sebagian dari
pengguna sepeda motor akan beralih ke
LCGC.
Apabila ini terjadi, maka konsumsi
BBM akan meningkat. Di samping itu,
beralihnya pegguna sepeda motor ke
LCGC akan menambah kemacetan yang
telah terjadi pada saat ini.
Gambaran tentang cost benefit bagi
industri otomotif sebagai produsen
kendaraan bermotor, apabila usulan
pemberian insentif PPnBM untuk LCGC
disetujui. Kebijakan ini memberikan
benefit bagi industri otomotif, bahwa
industri otomotif dalam negeri dapat

memenuhi kebutuhan pasar dalam
negeri.
Kebijakan ini juga akan menyebabkan
perusahaan di sektor otomotif dan
sektor-sektor terkait lainnya dapat
memperoleh tambahan keuntungan
hingga mencapai Rp4,330 triliun. Namun
kebijakan ini diduga akan mengakibatkan
industri mobil konvensional akan
tergerus pasarnya, sebagian konsumen
akan beralih ke LCGC.*** (MI)
Pemerintah
Kebijakan pemberian insentif PPnBM
untuk LCGC akan memberikan manfaat
bagi Pemerintah berupa masuknya
investasi sebesar Rp. 14,720 triliun.
Dengan investasi sebesar itu, diprediksi
akan mampu menyerap tenaga kerja
sebanyak 315.830 orang.
Kebijakan ini juga akan meningkatkan
penerimaan pajak tidak langsung sebesar
Rp. 261 miliar. Di samping itu, kebijakan
ini selaras dengan upaya pemerintah
untuk menurunkan emisi CO2, utamanya
dari sektor transportasi darat.
Namun di sisi lain, kebijakan
pemberian insentif PPnBM untuk
mobil jenis LCGC akan menyebabkan
penerimaan PPnBM akan berkurang
sebesar Rp. 588 miliar.
Dengan pengorbanan sebesar Rp.588
milyar berupa insentif PPnBM untuk
mobil jenis LCGC, investasi di sektor
otomotif akan meningkat sebesar Rp.
14.720 miliar, yang berdampak pada
tambahan penyerapan tenaga kerja
sekitar 315.830 orang, dan menambah
penghasilan
masyarakat
hingga
mencapai Rp. 2.518 miliar.
Output
perekonomian
akan
bertambah sebesar Rp. 20.560 miliar,
keuntungan perusahaan pada berbagai
sektor meningkat hingga mencapai
Rp.4.330 miliar, dan penerimaan pajak
tidak langsung akan bertambah sebesar
Rp.261 miliar.
Dibandingkan dengan cost yang
harus ditanggung, alternatif kebijakan
pemberian insentif PPnBM untuk mobil
jenis LCGC memberikan manfaat yang
lebih banyak bagi masyarakat, industri
otomotif, serta pemerintah. mi
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MOBIL LCGC

Ekspor
Meningkat
Pemenuhan Kebutuhan Pasar Domestik Industri Mobil Tahun 2009
Rank

Country

Productions

Sales (Unit)

Domestic Ratio

Export Ratio

1

China

13.790.994

9.664.322

70,08%

29,92%

2

Japan

7.934.516

4.608.509

58,08%

41,92%

7

India

2 .632.694

2.247.434

85,37%

14,63%

15

Thailand

968.305

5 48.855

56,68%

43,32%

23

Indonesia

464.816 4

86.041

104,57%

-4,57%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

P

eraturan Menteri Perindustrian
mengenai mobil hemat energi
dan
harga terjangkau sudah
diterbitkan.
Pemerintah
menargetkan ekspor penjualan mobil
murah dan ramah lingkungan ini bisa
mencapai 15%-25% pada akhir 2014
atau awal 2015.
Menteri
Perindustrian
telah
menandatangani
Permen
yang
merupakan turunan dari Peraturan
Pemerintah No. 41/2013 tentang Pajak
Penjualan atas Barang Mewah atas
Barang Kena Pajak yang tergolong
mewah pada 1 Juli 2013. Adapun Menteri
Hukum dan HAM sudah menetapkan
melalui lembaran negara pada 5 Juli
2013.
Direktur Jenderal Industri Unggulan
Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian
Perindustrian Budi Darmadi mengatakan
produsen yang ingin memproduksi mobil
hemat energi dan harga terjangkau
bisa mengajukan formulir pendaftaran
aplikasi
Rencana
Penggunaan
Kendaraan Bermotor untuk diverifikasi

oleh verifikator yang ditentukan oleh
Kementerian Perindustrian.
Dengan berlakunya Permen ini,
diharapkan banyak investasi di bidang
industri otomotif yang bisa masuk
ke Indonesia. Pasalnya, selain akan
mengurangi impor kendaraan sejenis, di
satu sisi akan ada kemandirian investasi
dengan tumbuhnya industri komponen.
Yang paling penting, diperkirakaan
akan ada sekitar 30.000 tenaga
kerja yang akan tercipta. Bahkan bisa
mencapai 100.000 tenaga kerja bila
sudah full production. Itu bisa tercapai
sekitar akhir 2014.
Selain itu, adanya program ini bisa
meningkatkan penjualan ekspor ke
luar negeri. Sepanjang 2012, Indonesia
ekspor sekitar 130.000 CBU(completely
build up/diimpor utuh) dan sekitar
80.000 CKD (completely knock down/
diimpor terurai), sehingga total bisa
mencapai 200.000-210.000 kendaraan.
Pada tahun ini diperkirkan hanya bisa
bertambah menjadi 230.000 kendaraan.
Namun, akhir tahun depan bisa mencapai

Peraturan Menteri
Perindustrian mengenai
mobil hemat energy
danhargaterjangkau sudah
diterbitkan. Pemerintah
menargetkan ekspor
penjualan mobil murah dan
ramah lingkungan ini bisa
mencapai 15%-25% pada
akhir 2014 atau awal 2015.

270.000 unit, termasuk kendaraan low
cost green car (LCGC).
Budi
memprediksi
permintaan
dalam negeri tahun depan meningkat.
Jika sudah full production, pada
akhir 2014 produksi mobil LCGC bisa
mencapai 300.000 unit dan sekitar
15%-25% akan diekspor.
“Artinya, kualitas kendaraan harus
baik, harus bisa menembus pasar ekspor.
Saat ini, rata-rata di luar negeri sudah
menggunakan euro (standar emisi di
Eropa) 3 dan euro 4. Jadi, Indoenesia
harus menyiapkan yang sesuai standar
tersebut,” kata Budi seusai acara forum
komunikasi antara pimpinan Kemenperin
dengan pelaku dunia usaha di Bandung
beberapa saat lalu (13/7/2013).
Adapun sebanyak 300.000 unit
produksi pada akhir 2014 tersebut akan
ditopang dari produksi sekitar lima
agen tunggal pemegang merk (ATPM).
“Ada Toyota itu Agya, Daihatsu Ayla.
Kemudian Honda, Suzuki, Nissan. Itu
lima yang sudah komitmen. Kemudian,
Datsun, merke Eropa dan Korea juga
sudah ada yang berencana.”
Mengenai pasar ekspor, Budi
mengingatkan agar nantinya produsen
harus mengutamakan kebutuhan dalam
negeri terlebih dahulu, sisanya baru bisa
diekspor. Bila permintaan dalam negeri
banyak, ekspor harus ditahan. “Ekspor
Indonesia selama ini ke 70 negara, utama
Asean dan Timur Tengah,” ujarnya. mi
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Mobil LCGC

Menghidupkan
Pasar Baru
Penjualan mobil dipasar domesti terus bertumbuh, demikian juga produksinya. Hal yang menarik
adalah peningkatan penjualan mobil di bawah 1.500 cc yang lajunya lebih cepat dibandingkan
pertumbuhan pasar maupun laju produksi otomotif secara keseluruhan. LCGC dipastikan akan
mempercepat laju penjualan di segmen ini.

B

erdasarkan data Gaikindo,
pasar mobil nasional pada
tahun lalu tercatat mendekati
1,12
juta,
naik
24,84%
dibandingkan dengan penjualan pada
tahun sebelumnya yang hanya 894.164
unit. Sementara itu, produksi tercatat
lebih dari 1,06 juta unit, naik 27,16%
dibandingkan dengan produksi tahun
sebelumnya yang sebanyak 837.948 unit.
Pasar mobil tahun lalu didominasi
oleh kendaraan serbaguna (multipurpose
vehicle) yang pada tahun lalu mencapai
66,2%, meningkat 2,5 poin persen
dibandingkan dengan tahun sebelumnya
sebesar 63,7%.
Peningkatan tersebut didorong
oleh lonjakan penjualan jenis low
MPV dengan mesin di bawah 1.500cc.
Tahun lalu, penjualan mobil jenis ini
mengontribusi pasar otomotif sebesar
hingga 52,2%, naik 1,6 poin persen dari
tahun sebelumnya yang sebesar 50,6%.
Bila dicermati, perkembangan laju di
segmen low MPV ini tidak terlepas dari
kencangnya penjualan di segmen city car.
Mobil mungil yang lincah bermanuver
di perkotaan ini dijual mulai Rp100
hingga Rp. 130 jutaan.
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Data Gaikindo menunjukkan dalam
3 bulan pertama 2012, penjualan mobil
perkotaan ini mencapai 8.086 unit, dan
dua bulan kemudian atau tepatnya Mei
menembus 13.665 unit. Di pasar city
car ini diramaikan oleh pabrikan Korea
ada (Kia Picanto) dan Hyundai i10, dari
China mengandalkan Geely LC dan
Chery QQ, dan Malaysia dengan Proton
Savy. Sementara itu dari negeri Matahari
Terbit hadir Daihatsu Sirion, Nissan
March, Suzuki Splash dan Karimum

Estilo. Sedangan dari Amerika dan Eropa,
muncul Chevrolet Spark dan Smart For
Two.
Sejak September lalu, Honda Brio
dan Mitsubishi Mirage menguasai pasar
mengalahkan pendahulunya, yaitu Nissan
March, Kia Picanto, Daihatsu Sirion dan
lainnya.Di segmen city car, Honda Brio
menguasai 36,6% dan Mitsubishi Mirage
17,3%.
Bahkan, Brio telah menopang
penjualan Honda dengan kontribusi
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38,8% dari total unit penjualannya selama
September, yaitu 7.820 unit, sekaligus
menggeser Nissan sebanyak 5.304 unit.
Kebijakan LCGC hampir dipastikan
akan semakin memperkuat dominasi
penjualan kendaraan bermotor di
Indonesia jenis city caratau low MPV.
Salah satu ciri LCGC adalah memiliki
mesin yang tidak lebih dari 1,200cc, dan
hemat bahan bakar.
Tak hanya faktor harga BBM yang
telah mengalami kenaikan, produk LCGC
memang harganya jauh lebih murah
karena menikmati insentif pajak dari
pemerintah.
Sebelum ada LCGC, bahkan ketika
harga BBM baru akan dinaikkan,
masyarakat sudah mengantisipasinya
dengan memilih mobil jenis ini. BBM
naik per 1 Mei 2013.
Menurut Herjanto Kosasih, Senior
Marketing Manager PT Marga Sadhya
Swasti WTC Mangga Dua, konsumen
beralih mencari mobil jenis city car,
karena mempunyai konsumsi BBM lebih
irit dibandingkan dengan mobil lain
seperti sedan dan SUV.
Penjualan city car yang mempunyai
konsumsi BBM yang lebih irit akan

terus mengalami peningkatan. “Ini terkait
kenaikan harga premium untuk mobil
pribadi tersebut,” jelas Herjanto Kosasih,
Kamis (18/4/2013).
Sepanjang tahun lalu, penjualan
mobil city car tercatat 42.115 unit.
Angka tersebut masih jauh lebih kecil
dibandingkan dengan kemampuan
produksi LCGC pada tahun pertama yang
mencapai 80.000 unit.
Kemampuan produksi LCGC pabrikan
di dalam negeri akan naik lebih dari tiga
kali lipat menjadi 300.000, dan pada
tahun kelima menjadi 600.000 atau
lebih dari dua kali lipat angka penjualan
pada 2012 yang sebanyak 1,1 juta unit.
Rencana Investasi untuk LCGC
TAHUN

SEDAN

MPV

TOTAL

2012

16.000

64.000

80.000

2014

60.000

240.000

300.000

2016

120.000

480.000

600.000

Sumber : Usulan Kementerian Perindustrian

Bila penjualan LCGC bisa mencapai
600.000 unit per tahun, tentu total
produksi mobil di dalam negeri
berpeluang mengejar Thailand yang

pada tahun ini ditargetkan 2 juta unit.
Wakil Presiden Boediono mengatakan
mobil ramah lingkungan memiliki potensi
sangat besar untuk berkembang dengan
pesat. Segmen LCGC, katanya, adalah
ceruk yang memang belum terpenuhi
oleh negara- negara berkembang lainnya.
Sementara itu, sejumlah ATPM
mulai menyiapkan strategi penjualan
mobil LCGC, salah satunya dengan
membidik segmentasi pasar middle low
yang terobsesi memiliki mobil murah
berkapasitas kecil.
Ketua Umum Gabungan Industri
Kendaraan
Bermotor
Indonesia
(Gaikindo) Sudirman MR menjelaskan,
kebijakan mobil murah ramah lingkungan
berpotensi munculnya pasar baru, karena
aturan itu memungkinkan harga mobil di
bawah Rp100 juta.
“Seperti [pasar] mobil bekas yang
harganya di bawah 100 juta,” tuturnya
saat acara Focus Group Discussion
(FGD) Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu
(19/6/2013). Di samping itu, produk ini
untuk membidik konsumen pengguna
motor yang ingin naik kelas ke pengguna
mobil. mi
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Investasi Miras

Why Not?
Indonesia terhitung banyak mengimpor minuman beralkohol, karena industri minuman beralkohol
di dalam negeri masih dibatasi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI). Untuk menekan impor,
pemerintah mempertimbangkan pelonggaran aturan di sektor minuman keras.

B

erdasarkan data Kementerian
Perdagangan
(Kemendag),
impor miras pada 2007
mencapai 28.690 karton, dan
meningkat tajam menjadi 143.668
karton pada 2008. Selanjutnya angka
impor miras terus meroket pada 2009
menjadi 279.052 karton. Dalam 2
tahun terakhir, angka penjualan miras
diyakini terus naik hingga dua kali lipat.
Namun,
perusahaan-perusahaan
minuman beralkohol, khususnya bir,
di Indonesia tidak dapat melakukan
ekspansi ataupun perluasan kapasitas.
Termasuk tidak boleh investasi baru
karena adanya aturan DNI ini.
“Permasalahannya, industri bir ini
masuk ke dalam DNI, sehingga sampai
saat ini belum boleh ada izin baru
termasuk perluasan. Dia (perusahaan)
sih maunya banyak,” kata Direktur
Jenderal Industri Agro Kementerian
Perindustrian Benny Wahyudi seusai
menerima tamu dari PT Multi Bintang
Indonesia Tbk (MLBI), Jakarta, Kamis
(11/7/2013).
Dari segi bisnis dan devisa, menurut
Benny, pembukaan investasi baru
merupakan peluang yang besar bagi
Indonesia. Pasalnya saat ini, dengan
terbatasnya pemenuhan dari produksi
dalam negeri, impor terus dilakukan.
“Sekarang ini impor juga meningkat,
kan ada merek-merek Corona masuk ke
sini, kita sayang padahal opportunity
24
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kita cukup baik,” katanya. Perlu
diketahui, sektor wisata bertumbuh
cukup baik, hotel dan restoran juga
berkembang, sementara itu daya beli
masyarakat itu cukup meningkat.
Kalau tidak ada tambahan kapasitas
produksi, satu-satunya cara memasok
kebutuhan dalam negeri dengan impor,
namun hal tersebut tentunya akan
menguras devisa.
Oleh karena
itu,
Kementerian
Perindustrian tengah mengusulkan
adanya revisi dari DNI tersebut, atau
minimal pelonggaran izin dari DNI. Saat
ini usulan tersebut sudah ada di Menko
Perekonomian. Harapannya, revisi
daftar negatif investasi ini dipercepat.
Menurut Menteri Perindustrian
MS Hidayat pada Jumat (19/7/2013),
saat ini Timnas Peningkatan Ekspor
dan Peningkatan Investasi (PEPI) di
bawah Kemenko Perekonomian tengah
merevisi Perpres Perpres No 36/2010
tentang Daftar Bidang Usaha Tertutup
dan Bidang Usaha Terbuka dengan
Persyaratan di Bidang Penanaman
Modal.
Hidayat mengatakan revisi DNI itu
merupakan upaya pemerintah untuk
memperbarui kebijakan terkait investasi
dengan menyesuaikan dengan dinamika
dan kebutuhan investasi. Revisi tersebut
dilakukan secara berkala karena tidak
mungkin keputusan dari aturan sejak 10
tahun yang lalu tetap diberlakukan.

“Ya policy mengenai alkohol. Itu
kalau diinsentifkan di Indonesia Timur
kan tidak apa-apa. Semacam begitulah
kira-kira. Dan itu karena demand-nya
tinggi. Kalau misalnya wine dibuat di
Bali, lalu diekspor 100%, why not?”
kata Hidayat seusai melakukan rakor
tentang fiskal, pajak, infrastruktur, dan
tenaga kerja di Kantor Kementerian
Koordinator Perekonomian, Jakarta,
Jumat (19/7/2013).
Apakah nantinya revisi DNI di
sektor minuman beralkohol tersebut
berlaku untuk industri yang melakukan
perluasan atau bagi investasi baru,
hal itu masih dibahas lebih lanjut,
termasuk rencana mendorong investasi
di kawasan timur Indonesia yang dinilai
lebih cocok untuk produk tersebut.
Kemenperin akan membuat definisi
baru mengenai industri akohol yang
ekspansi atau investasi baru. Kalau
sekarang hanya boleh perluasan
investasi, “Saya mengusulkan boleh
aja [investasi] yang baru, apalagi kalau
100% ekspor,” jelasnya.
Namun,
pembukaan
investasi
tersebut dengan syarat, seperti tidak
boleh di setiap daerah. Harus ada izin
dari pimpinan daerahnya, apakah
itu gubernurnya, atau bupatinya. Lalu
kita menginginkan jangan seluruhnya
di dalam negeri. Kita harapkan
sebagian untuk ekspor, pemasarannya,”
paparnya.
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Kontribusi Ekonomi
Benny
menjelaskan
alasan
melonggarkan
aturan
investasi
minuman beralkohol adalah karena
sektor ini berkontribusi terhadap
ekonomi dalam negeri, seperti
pemberian lapangan pekerjaan, dan
sumber devisa yang didapat dari pajak.
Di samping itu, tentu saja untuk
menangkap peluang permintaan pasar
yang kian membesar dengan cara
membangun kapasitas produksi yang
besar juga.
President Director PT Multi Bintang
Indonesia Tbk (MLBI) Leonard Evers
mengatakan
produsen
minuman
beralkohol secara tidak langsung turut
berkontribusi terhadap prekonomian di
Indonesia. Saat ini saja sekitar 240.000
orang mendapatkan pekerjaan dari
sektor tersebut.
“Sekitar
240.000
orang
mendapatkan pekerjaan dari situ, baik
distributor maupun pekerjanya, itu
kontribusi terhadap perekonomian
secara tidak langsung,” kata Leonard.
Multi Bintang Indonesia, pabrik
bir yang 75,10% sahamnya dikuasai
perusahaan
Belanda
Heineken
International BV, ini siap untuk
berekspansi produksi dan mengem-

bangkan usahanya. Namun kembali
lagi, semua hal itu diserahkan kepada
pemerintah.
“Kami ingin sekali menambah lagi,
kami siap karena perkembangan kami
cukup baik. Tapi untuk bir itu ada
aturannya dari pemerintah, kami manut
saja,” kata Cosmas Batubara, Komisaris
Utama Multi Bintang, Jakarta, Kamis
(11/7/2013).
Beberapa perusahaan lain juga
sempat menyatakan keinginannya
berinvestasi di Indonesia. Namun,
karena terbentur oleh aturan DNI (Daftar
Negatif Investasi), seperti pabrikan Jack
Daniel’s. Salah satu produsen minuman
beralkohol asal Australia pun pernah
melobi pemerintah agar diizinkan untuk
berinvestasi.
Pada awal tahun ini, PT Pleasure
Life Create Indonesia, berencana
mendirikan pabrik minuman beralkohol
khas Jepang, yakni sake. Pembangunan
pabrik sake ini kemungkinan untuk
menyasar warga negara Jepang yang
ada di Indonesia.
“Bukan tidak mungkin produksinya
bisa diekspor ke Jepang,” kata Presiden
Direktur PT J.Cool International
Indonesia, Katsuhito Segawa. Pleasure
Life Create merupakan perusahaan

pengolahan kayu lapis. Perusahaan
kembali mendirikan pabrik pengolahan
kayu lapis senilai Rp 100 miliar di
Cianjur, Jawa Barat.
Tekanan Defisa
Badan Koordinasi Penanaman
Modal telah melakukan indentifikasi
bidang usaha yang berpeluang dimasuki
investor asing terkait revisi draf Daftar
Negatif Investasi (DNI).
Himawan H. Djojokusumo, Deputi
Bidang Promosi Penanaman Modal
BKPM, mengemukakan revisi draf DNI
dirasakan perlu dilakukan mengingat
sejumlah sektor serta bidang usaha yang
tertutup untuk asing masih bergantung
pada impor sehingga berpengaruh pada
tekanan defisit neraca perdagangan.
“Selain
pertimbangan
dari
Kementerian terkait, sektor maupun
bidang usaha yang akan dibuka
[aksesnya]
untuk
asing
juga
memperhatikan kecenderungan investor
yang memang menunggu hasil revisi
DNI ini,” ujarnya, Kamis (11/4/2013).
Kendati demikian, kata Himawan,
dibukanya sektor yang masuk dalam
daftar DNI tersebut tetap akan mengacu
pada pengaturan komposisi dan batasan
kepemilikan saham investor asing dan
pemberian izin khusus.
Adapun sektor yang rencananya
bakal diatur ulang dalam revisi draf
DNI, antara lain farmasi, industri,
perdagangan dan telekomunikasi serta
pertanian. Ditargetkan revisi [DNI]
selesai pada kuartal III 2013.
BKPM menyatakan revisi DNI
diharapkan bisa memacu pertumbuhan
realisasi penanaman modal asing di
Indonesia yang ditargetkan melebihi
Rp500 triliun pada 2014. Realisasi
investasi senilai Rp313,2 triliun yang
terdiri dari penanaman modal asing
sebesar Rp221 triliun dan penanaman
modal dalam negeri Rp92 triliun. Tahun
ini, investasi diyakini melampaui target
Rp390 triliun.
Deputi
Menteri
Koordinator
Perekonomian Bidang Koordinasi
Perniagaan dan Kewirausahaan Edy
Putra Irawadi mengatakan sejumlah
bidang usaha akan terbuka bagi
penanaman modal, tetapi dengan syarat
didirikan di luar Jawa. mi
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Sang Penjaga Gawang

Mutu Pelek
Kementerian Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri
Perindustrian No. 31/M-IND/PER/6/2013 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakukan
dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek
Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O, dan L Secara Wajib.
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P

eraturan ini ditetapkan Menteri
Perindustrian Mohamad S
Hidayat pada 13 Juni 2013 dan
diundangkan dalam
Berita
Negara Republik Indonesia 2013 No.
845 pada 18 Juni 2013 oleh Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir
Syamsudin.
Menurut Menperin, penerbitan
peraturan
ini
dalam
rangka
mendukung kelancaran pelaksanaan,
pemberlakukan,
dan
pengawasan
peraturan sebelumnya yaitu Peraturan
Menteri Perindustrian No. 59/M-IND/
PER/5/2012 tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Pelek
Kendaraan Bermotor Kategori M, N, O,
dan L Secara Wajib.
“Berdasarkan pertimbangan hasil
evaluasi
peraturan
sebelumnya,
diperlukan penunjukan dan penetapan
lembaga sertifikasi produk (LSPro)
dan laboratorium penguji sebagai
lembaga penilaian kesesuaian yang
melaksanakan sertifikasi dan pengujian
mutu pelek kendaraan bermotor dengan
kategori M, N, O, dan L”.
Tentunya, LSPro dan laboratorium
penguji yang ditunjuk tersebut sudah
memiliki akreditasi. “LSPro yang telah
terakreditasi, di antaranya LSPro Pustan
di Jakarta, LSPro B4T di Bandung, dan
LSPro Baristand Industri di Medan.
Sedangkan, Laboratorium Penguji
yang telah terakreditasi di Laboratorium
Penguji B4T Bandung”. Laboratorium
penguji wajib melakukan pengujian atas
seluruh permintaan LSPro dan/atau
instansi teknis dengan perlakuan yang
sama.
Kewajiban
pengujian
tersebut
berlaku untuk penerbitan Sertifikat
Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI
pelek kendaraan bermotor kategori
M, N, O, dan L serta pengawasan atas
pelaksanaan penerapan SNI-nya secara
wajib.
Selanjutnya, LSPro dan laboratorium
penguji melaporkan hasil kinerja
sertifikasi dan pengujian kepada
Direktur Jenderal Industri Unggulan
Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) dan
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan,
Iklim, dan Mutu Industri (BPKIMI).
Laporan hasil kinerja tersebut terdiri
dari kewajiban LSPro dan Laboratorium

Penguji. Kewajiban LSPro, antara lain:
Pertama, menyampaikan penerbitan
SPPT SNI, pengawasan berkala SPPT
SNI, dan pencabutan SPPT SNI pelek
kendaraan bermotor Kategori M, N, O,
dan L selambat-lambatnya tujuh hari
kerja sejak penerbitan.
Kedua, menyampaikan rekapitulasi
penerbitan SPPT SNI, pengawasan
berkala SPPT SNI, dan pencabutan SPPT
SNI pelek kendaraan bermotor Kategori
M, N, O, dan L dalam kurun waktu satu
tahun dan harus disampaikan selambatlambatnya tanggal 5 Januari tahun
berikutnya. Ketiga, menyampaikan
perkembangan kompetensi, organisi
serta akreditasi LSPro.
Sedangkan, kewajiban Laboratorium
Penguji,
antara
lain:
Pertama,
menyampaikan Sertifikat Hasil Uji
(SHU) atau hasil uji atas pengujian
pelek kendaraan bermotor Kategori
M, N, O, dan L yang telah dilakukan
dalam kurun waktu satu bulan dan
harus disampaikan selambat-lambatnya
tanggal 5 bulan berikutnya.
Kedua, menyampaikan Sertifikat
Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas
pengujian pelek kendaraan bermotor
Kategori M, N, O, dan L yang telah
dilakukan dalam kurun waktu satu
tahun dan harus disampaikan selambatlambatnya tanggal 5 Januari tahun
berikutnya. Ketiga, menyampaikan
perkembangan kompetensi, organisasi
dan akreditasi Laboratorium Penguji.
Dalam hal ini, Direktorat Jenderal
IUBTT melakukan pembinaan terhadap
industri pelek kendaraan bermotor
yang tidak memenuhi keketentuan SNI
Kategori M, N, O, dan L secara wajib
berdasarkan hasil pengawasan berkala.
Sedangkan, Kepala BPKIMI melakukan
monitoring dan evaluasi terhadap
kinerja LSPro dan Laboratorium
Penguji.
“Jika LSPro dan Laboratorium ada
yang melanggar ketentuan, maka akan
dicabut penunjukannya berdasarkan
hasil rapat penilaian,” tegas Menperin.
SNi
SNI Pelek Kendaraan Bermotor
kategori M, N, O merupakan revisi dari
SNI 09-1896-1998, Pelek Kendaraan
Bermotor. Revisi ini sejalan dengan

perkembangan
jenis
kendaraan
dan perkembangan standard acuan
internasional.
Standar ini juga mengacu pada JASO
C 614-87, Disc wheels for automobiles,
JIS 4103-1998, Disc for automobiles
untuk beberapa syarat mutu pengujuan.
Sementara untuk pengujian terhadap
dampak mengacu pada ISO 7141-2005,
Road vehicles-Wheels_impact test
procedure.
Standar ini menetapkan syarat
mutu pelek untuk kendaraan yang
terbuat dari, yaitu pelek paduan logam
ringan roda empat. Standar ini tidak
berlaku untuk kendaraan roda dua,
kendaraan industri, dan kendaraan
untuk pertanian.
Klasifikasi Penggunaan
Sesuai dengan ketentuan SNI, setiap
produk harus diberi tanda sekurangnya
pencantuman diameter nominal x lebar
nominal, identitas pembuat dan kode
produksi.
Adapun Standar Nasional Indonesia
(SNI), Pelek untuk kendaraan bermotor
kategori L adalah revisi dari SNI 094658-1998, Pelek untuk kendaraan
bermotor roda dua.
Pertimbaangan
revisi,
untuk
menyesuaikan tuntutan perkembangan
teknologi, untuk meningkatkan mutu
produk yang beredar, untuk menunjang
perkembangan industri komponen
otomotif dalam negeri dan untuk
memberikan jaminan perlindungan
pada konsumen dan produsen.
Standar ini disusun Panitia Teknis
43-01, Rekayasa Kendaraan Jalan Raya
telah dibahas dalam rapat konsensus
pada tanggal 29 Nopember 2007
di Jakarta yang dihadiri oleh wakil
dari produsen, konsumen, lembaga
penelitian dan instansi terkait lainnya.
SNI ini juga telah melalui konsensus
nasional yaitu jajak pendapat pada
tanggal 22 April 2008 sampai dengan
tanggal 22 Juni 2008.
Standar ini menetapkan mutu
dan cara uji pelek sepeda motor yang
terbuat dari logam yaitu logam baja dan
logam paduan ringan (alloy) yang untuk
selanjutnya dalam standar ini disebut
“pelek sepeda motor.” mi
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INALUM

Butuh Negosiasi
Lebih Tinggi
Pengambilalihan Inalum dari Nippon akan dilaksanakan pada 1 November 2013. Sehari setelah master
agreement berakhir pada 31 Oktober 2013. Namun, hingga kini negosiasi antara Indonesia dan Jepang
belum menunjukkan tanda-tanda kompromi. Rencana alternatif perlu dipertimbangkan.

I

nalum merupakan proyek hasil
kerja sama pemerintah Indonesia
dan konsorsium investor asal
Jepang yang tergabung dalam
Nippon Asahan Alumunium Co. Ltd
(NAA). Kerja sama sejak 1975 ini akan
berakhir tahun ini. Pemerintah saat
ini menguasai 41,12% saham Inalum,
sisanya dikuasai Nippon.
Sejauh ini Indonesia dan Nippon kini
masih bernegosiasi untuk menyatukan
perbedaan mengenai nilai buku akuisisi.
Nippon berkukuh nilai buku harus
setelah revaluasi, sedangkan Indonesia
berkeras nilai buku harus sebelum
revaluasi.
Indonesia
menganggap
saat
revaluasi tidak ada investasi baru
yang masuk, cuma nilainya saja yang
dinaikkan. Atas dasar itulah Indonesia
berkukuh tetap minta nilai pada saat
awal sebelum revaluasi. Selain itu,
hal tersebut merupakan salah satu
rekomendasi BPKP (Badan Pemeriksa
Keuangan dan Pembangunan).
Nilai buku yang diajukan pihak
Jepang mencapai US$ 650 juta,
sedangkan versi BPKP ada selisih
sekitar US$ 150 juta-US$200 juta.
Sekretaris Jenderal Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) Ansari
Bukhari mengatakan jika negosiasi
pemerintah Indonesia dan Nippon
Asahan Aluminium Co. Ltd (NAA)
mengenai nilai buku akuisisi PT
Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)
tak kunjung tercapai sebelum Oktober
2013.
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“Harus ada exit strategy. Akan tetapi
posisi Indonesia, kita berharap selesai
atau belum negosiasinya, proses serah
terima bisa dilaksanakan,” katanya,
Selasa (23 Juli 2013). Baik Indonesia
maupun Jepang belum menunjukkan
tanda-tanda kompromi mengenai nilai
buku.
Ansari berpendapat diperlukan
negosiasi lebih tinggi, tidak hanya
negosiasi biasa untuk mencapai
kesepakatan, atau mungkin ada cara
lain yang bisa dilakukan agar negosiasi
bisa mencapai titik temu.
Saat ini negosiasi masih dalam
tahap dengan tim perunding. Tim
perunding dari Indonesia diwakili oleh
Dirjen Kerjasama Industri Internasional
Kemenperin. “Jalan tengahnya, kami
akan minta arahan tim pengarah,”
katanya.
Namun, kata Ansari, pemerintah
akan terus memperjuangkannya hingga
pada 1 November 2013 Inalum sudah
menjadi milik Indonesia 100%.
Perundingan dengan Jepang sudah
dilakukan sejak 24 Oktober 2012 dan
berakhir 10 Juli 2013.
Tetap Diambil-alih
Menteri Perindustrian Mohammad
Suleman Hidayat menekankan sejumlah
alasan PT Inalum harus diambilalih oleh
Indonesia. Sungai Asahan dan Air Terjun
Sigura-gura memiliki potensi sumber
energi murah untuk pembangkit tenaga
listrik. Atas dasar alasan tadi, terdapat
kemungkinan besar keterlibatan sektor

industri dan pengembangan listrik.
Sebelumnya, Menteri Koordinator
bidang Perekonomian Hatta Rajasa
mengatakan, setelah proses akuisisi
selesai,
pemerintah
berencana
mengembangkan kawasan industri
berbasis bauksit di Sumatera. Nantinya,
seluruh hasil olahan setengah jadi
bauksit yang terdapat di Kalimantan
akan dikirim ke Inalum untuk diproses
menjadi berbagai macam produk.
Bauksit
ini
nantinya
akan
diolah smelter Inalum. Pemerintah
menginginkan agar proses pengolahan
bauksit tidak hanya terhenti pada
smelter, tapi hingga ke hilirnya. Dengan
begitu, diharapkan akan tumbuh
industri-industri baru pengolahan
aluminium.
Dengan demikian, pemerintah akan
menghentikan ekspor bauksit ke Cina.
“Cadangan bauksit kita itu miliaran ton.
Sekarang ini kita mengekspor ke Cina
40 juta ton per tahun. Tahun 2014 kita
stop itu,” ucapnya.
Selama ini, kata Hatta, impor hilir
aluminium seperti rak-rak buku, rangka
kusen, tranmisi, volume impornya
besar sekali dan diperkirakan ke depan
semuanya akan terus meningkat.
Dengan cadangan bauksit yang
melimpah, nantinya Indonesia bisa
memproduksi sendiri sehingga akan
memperkecil kuota impor dan bisa
menghemat devisa negara.
Dia
menuturkan
pemerintah
menyiapkan dana sebesar Rp 7 triliun
untuk mengambil alih sisa aset NAA
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sebesar 58 persen. Dengan begitu,
Indonesia akan menjadi pemilik tunggal
perusahaan aluminium tersebut.
Belum Jelas
Masih banyak persoalan di seputar
rencana pengambilalihan PT Indonesia
Asahan Aluminium (Inalum) oleh
pemerintah Indonesia
pascahabis
kontrak dengan Nippon Asahan
Alumuniun (NAA) pada Oktober 2013.
Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar
membeber sejumlah persoalan itu.
Pertama, hingga sekarang belum jelas
siapa yang nantinya akan mengelola
Inalum. Memang, santer dikabarkan
bakal dikelola BUMN.
Namun, kata Nasril, Kementerian
Keuangan (kemenkeu) terlihat punya
niat untuk mengendalikan Inalum, lewat
Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Ini
terlihat dari dana yang disiapkan untuk
pengambilalihan Inalum dari APBN
2012 sebesar Rp. 2 triliun dan dari
APBNP 2013 sebesar Rp. 5 triliun, yang
masuk ke PIP.
“Jadi masih mengambang apakah
Inalum nantinya di bawah kemenkeu,
atau bagaimana. Tapi kita (DPR)
mendesak agar dikelola BUMN,
karena banyak usaha pemerintah
yang disupervisi kemenkeu, tak ada
hasilnya. Sudah tidak saatnya kemenkeu
mengelola unit usaha. Kemenkeu cukup
berperan sebagai bendahara negara,”
ujar Nasril Bahar kepada JPNN di
Jakarta, kemarin (26/6).
Dikatakan,
sikap
Menteri
Perindustrian MS Hidayat, saat rapat
dengan Komisi VI DPR pada Selasa
(25/6), kata Nasril, juga belum jelas soal
siapa yang nantinya akan mengelola
Inalum. “Saya tangkap arahnya
menteri perindustrian ke BUMN, tapi
sebenarnya juga ngambang,” imbuh
politisi dari PAN itu.
Persoalan kedua yang belum jelas,
kata Nasril, terkait dengan nilai kas
terakhir. Sampai saat ini, DPR juga belum
tahu berapa nilai kas terakhir Inalum.
Angka ini penting, kata dia, karena
menyangkut berapa uang penyertaan
modal
yang
harus
dibayarkan
pemerintah saat pengambilalihan nanti.
Pasalnya, nilai kas itu merupakan
angka akumulasi keuntungan Inalum
dari tahun ke tahun, dimana pemerintah

RI
juga
mendapat
pembagian
keuntungan dari situ karena punya 41,13
persen saham Inalum. “Jangan-jangan
Rp. 3 triliun atau Rp. 4 triliun sudah
cukup, tak harus Rp7 triliun,” ujarnya.
Persoalan ketiga, proses negosiasi
antara tim RI dengan NAA masih alot.
NAA ngotot penetapan nilai buku
harus berdasar revaluasi aset. Kalau
ini dituruti, maka uang yang harus
dikeluarkan pemerintah RI untuk proses
pengambilalihan, bakal membengkak.
“Kita mendorong tim nego agar
tegas, harus berdasar nilai buku yang
asli, bukan revaluasi aset karena uang
Rp7 triliun itu sudah lebih dari cukup,”
tegas Nasril. DPR, sambung Nasril, juga
menyampaikan ke Menperin MS Hidayat
saat rapat Selasa, agar begitu Inalum
diambil alih, sudah tidak ada peran apa
pun NAA dalam proses pengelolaannya
pasca habis kontrak Oktober 2013.
Persoalan keempat, belum ada
kejelasan mengenai berapa share saham
Inalum yang akan diberikan ke Pemprov
Sumut dan 10 kabupaten/kota di sekitar
Danau Toba. “Saya mendesak Pemprov
Sumut untuk proaktif bicara dengan tim
negosiasi, atau kalau bisa langsung ke
Menko Perekonomian,” saran Nasril.
Saat rapat, Menperin MS Hidayat
menegaskan bahwa per 1 Nopember
2013, 100 persen saham Inalum
sudah dikuasai pemerintah RI. Disusul
kemudian
langkah
perombakan
struktur manajemen PT Inalum yang
akan diisi putra putri RI.
Ditanya siapa yang akan mengelola
Inalum nantinya, MS Hidayat berkilah,
saat ini pihaknya masih fokus pada
proses negosiasi agar bisa mengambil
alih 100 persen saham PT Inalum.
Hidayat menambahkan, sejak 2004
hingga saat ini, kinerja dan kondisi
keuangan PT Inalum terus membaik
seperti yang dapat dilihat dalam hal
perkembangan aset, kewajiban yang
harus dipenuhi, maupun tingkat
keuntungan perusahaan.
Pemerintah melalui tim negosiasi
pengambilalihan PT Indonesia Asahan
Aluminium (Inalum) merekomendasikan
agar pasca pengambilalihan, Inalum
harus menambah kapasitas aluminium
primer hingga 400.000 ton per
tahun dengan kebutuhan investasi

sekitar US$700 juta atau setara Rp7
triliun. Direktur Jenderal Kerjasama
Industri Internasional Kementerian
Perindustrian
Agus
Tjahajana
Wirakusumah mengatakan, setelah
diambil alih oleh pemerintah Indonesia
sepenuhnya, tim negosiasi sudah
memberikan beberapa rekomendasi
untuk
pengembangan
Inalum
selanjutnya.
Adapun beberapa pengembangan
bisnis yang direkomendasikan antara
lain, Inalum harus mensuplai aluminium
primer dan aluminium alloy untuk
kebutuhan domestik dan sisanya bisa
diekspor.
Selanjutnya,
Inalum
harus
mengembangkan aluminium alloy
untuk memenuhi kebutuhan aluminium
hilir domestik yang difokuskan untuk
kabel transmisi listrik.
Selain itu, pada tahap pengembangan
I sampai dengan 2017, Inalum harus
menambah kapasitas aluminium primer
menjadi 400.000 ton per tahun, serta
melakukan diversifikasi produk berupa
aluminium alloy.
Adapun saat ini, produksi aluminium
Inalum sekitar 250.000 ton per tahun
dengan 60 % hasil produksi diekspor ke
Jepang.
“Kebutuhan biaya untuk menambah
kapasitas sampai 400.000 ton/tahun
sekitar US$700 juta untuk menambah
potline IV peleburan dan sekitar US$50
juta atau setara Rp500 miliar untuk
diversifikasi aluminium alloy,” kata
Agus di gedung DPR, Senin (1/7/2013).
Agus menegaskan, investasi sebesar
US$750 juta tersebut diluar anggaran
yang disiapkan pemerintah sebesar Rp7
triliun untuk mengambil alih Inalum
dari APBN.
Menurutnya,
untuk
bisa
mendapatkan
anggaran
pasca
pengambilalihan senilai US$750 juta,
selain dari pemerintah, Inalum bisa
mendapatkan dana melalui pinjaman
bank ataupun right issue (dengan
menjadi perusahaan terbuka).
“Makanya
dibutuhkan
pengembangan sampai lima tahun,
untuk bisa mendapatkan anggaran
tersebut serta ke depannya Inalum ini,”
tambahnya. mi
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Tax Holiday untuk
Bahan Plastik
Pemerintah terus berupaya untuk menarik pemodal di sektor industri dasar, termasuk polyethylene
terephthalate (PET), untuk memperkuat struktur dan daya saing ekonomi nasional. Insentif fiskal pun
telah disiapkan.

P

olyethylene
terephthalate
atau sering disebut dengan
istilah polyester adalah suatu
resin polimer termoplastik
dari kelompok poliester. PET banyak
diproduksi dalam industri kimia, dan
digunakan dalam serat sistetis, botol
minuman, wadah makanan, aplikasi
thermoforming, hingga resin teknik
yang sering dikombinasikan dengan
serat kaca.
PET merupakan salah satu bahan
mentah terpenting dalam industri
tekstil. Sebagian besar, sekitar 60%
dari produksi PET dunia digunakan
dalam serat sintetis, dan produksi botol
mencapai 30% dari permintaan dunia.
30
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Dalam penggunaannya di bidang
tekstil, PET biasanya disebut dengan
istilah poliester saja. PET terdiri dari
plimerisasi unitunit monomer etilen
tereptalat, dengan pengulangan unit
C10H8O4. PET umumnya didaur ulang,
dan diberi tanda angka “1” yang simbol
dapat didaur ulang.
PET dapat berujud padatang amorf
(transparan) atau sebagai bahan semi
kristal yang putih dan tidak transparan.
Tergantung pada proses dan riwayat
thermalnya.
PET unggul karena titik leleh yang
relatif tinggi, 260oC, kestabilan dimensi
yang baik, kekakuan-kekuatan mekanik
ketahanan impact yang tinggi, serta

serapan air-koefisien ekspansi termal
yang rendah.
Polyethylene terephthalate dapat
diperoleh dengan dua cara. Pertama,
melalui
reaksi
ester
exchange
antara dimenthylpthalate (DMT) dan
ethtylene glycol (EG). Kedua, melalui
reaksi esterifikasi langsung antara
terepthalete acid dan ethylene glycol
(EG).
Berdasarkan data impor statistik
2002-2004, kebutuhan polyethylene
terephthalate Indonesia menunjukkan
peningkatan. Bila pada 2002 impor
tercatat 2.634,71 ton, setelah turun ke
level 2.483,42 ton pada 2003, impor
komoditas ini naik signifikan pada
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2004 menjadi 7.443,71 ton.
Permintaan dalam negeri yang terus
bertumbuhan juga ditunjukkan dengan
peningkatan konsumsi benang poliester
di dalam negeri mencapai 400.000 ton
pada 2012 dan diperkirakan tumbuh
30% menjadi 520.000 ton pada
tahun ini. Bahkan, menurut Asosiasi
Produsen Synthetic Fiber Indonesia
(Apsyfi), konsumsi produk itu diprediksi
mencapai 580.000 ton pada 2015.
Insentif
Edy Putera Irawady, Deputi Menko
Perekonomian Bidang Koordinator
Perniagaan
dan
Kewirausahaan,
mengatakan industri polyethylene
terephthalate (PET) untuk bahan
baku plastik/ kemasan dan makanan
minuman itu bisa memperoleh insentif
fiskal berupa tax holiday.
Namun, insentif hanya akan
diberikan dengan syarat untuk
mendorong investasi dan daya saing
industri tersebut.
“BKPM juga bisa memberikan
kelonggaran
kebijakan
atau
mempermudah pemberian tax holiday
asalkan industri terkait sudah masuk
dalam daftar sektor yang diperbolehkan.
Bisa (industri PET dapat tax holiday)
kalau untuk mendorong investasi
atau daya saing,” kata dia, di Jakarta,
Rabu (24/7/2013). Sejumlah investor
di sektor industri kimia ini memang
telah menyatakan komitmennya untuk
membangun fasilitas produksinya di
Indonesia, seperti Ferrostaal Industrial
Projects, dan Lotte Petrochemical.
Perusahaan multinasional yang
bergerak di bidang petrokimia,
Ferrostaal
Industrial
Projects
menggandeng PT Chandra Asri
Petrochamical Tbk untuk membangun
pabrik petrokimia di Teluk Bintuni,
Papua Barat.
“Dengan adanya kerjasama ini, kita
akan melakukan studi lebih lanjut, namun
saya rasa masih memerlukan proses
yang panjang,” kata Presiden Direktur
Chandra Asri Petrochemical Erwin
Ciputra, seusai menandatangani nota
kesepahaman (MoU) dengan Ferrostaal,
di Kementerian Perindustrian, Kamis.
Dengan adanya kerja sama tersebut
akan dihasilkan produk-produk dasar,
seperti propylene dan polypropylene,

yang nantinya tidak akan mengurangi
importasi bahan baku tersebut. Erwin
mengatakan sangat antusias dan serius
untuk menjalankan studi terkait dengan
pembangunan pabrik yang memakan
investasi senilai US$1,8 miliar tersebut.
Untuk
mewujudkan
investasi
tersebut, dibutuhkan juga alokasi gas
untuk industri, dan untuk memulai
pembangunan pabrik tersebut juga
terkait dengan kepastian alokasi gas itu.
“Kementerian Perindustrian sudah
membantu memintakan pasokan gas.
Untuk membangun pabriknya juga
tergantung pasokan gas tersebut,” kata
Erwin. Untuk tahun 2013 ini pabrik
tersebut masih belum akan mulai untuk
dibangun, selain masih menunggu
alokasi gas, dia menyatakan bahwa
proses studi yang akan dilakukan perlu
memakan waktu cukup lama.
Senior Executive Manager Ferrostaal
AG, Soenke Gloede, mengatakan
bahwa pihaknya masih menunggu
konfirmasi untuk alokasi gas, dan saat
ini sudah dalam proses. “Kita harapkan
bisa dialokasikan segera, dan kita
mendapatkan konfirmasi secepatnya,”
ujar Gloede.
Menurut
Gloede,
untuk
pembangunan pabrik tersebut akan
memakan waktu kurang lebih 3 tahun,
dan diharapkan bisa mulai beroperasi
pada tahun 2019.
Pabrik yang akan dibangun di
Teluk Bituni, Papua Barat tersebut
akan memproduksi methanol berbahan
baku gas bumi, yang hasilnya akan
dimanfaatkan sebagai bahan baku di
pabrik polypropylena dan etilena.
Lotte Petrochemical
Sementara itu, produsen bahan baku
petrokimia asal Korea Selatan, Lotte
Petrochemical mengincar lahan seluas
100 hektar di Cilegon, Jawa Barat.
investasi yang akan dikeluarkan oleh
perusahaan ini mencapai US$ 5 miliar.
“Investor asal Korea Selatan telah
menyatakan minatnya untuk mendirikan
pabrik bahan baku petrokimia seperti
Polyethylene dan Polypropylene seluas
100 hektare di Cilegon, Jawa Barat,”
kata Direktur Jenderal Bina Industri
Manufaktur
Kementerian
Perindustrian,
Panggah
Susanto.
Pembangunan pabrik sendiri, lanjut

Panggah akan memakan waktu paling
lama hingga 4 tahun. Nantinya, jika
telah beroperasi, perusahaan ini
kemungkinan besar akan menggandeng
mitra lokal dalam negeri. “Mereka lagi
mencari. Bisa pertamina atau lokal
partner yang lain,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan,
pemerintah menyambut baik adanya
investasi ini. Pasalnya, jika terealisasi,
impor bahan baku petrokimia yang
selama ini mencapai US$ 6 miliar
pertahun akan dapat ditekan hingga
20%.
“Seperti
polyethilyne,
polyprophelyne, paraceline, polyctrien. Yang
impornya mencapai US$ 5 miliar – US$6
miliar setiap tahunnya. Pentingnya
proyek ini adalah itu akan memproduksi
macam-macam bahan baku, sehingga
tidak saja bisa memenuhi kebutuhan
dalam negeri tetapi juga ada sisa yang
bisa diekspor.
Dan ini juga bisa meningkatkan
daya saing kita,” tandasnya. Panggah
menjelaskan langkah pembangunan
pabrik tersebut merupakan bagian dari
program Kementerian Perindustrian
untuk mengembangkan dua sektor
penting di Indonesia yang terkait
dengan industri kimia dasar dan logam
dasar.
“Dua industri dasar tersebut
kita dorong pengembangannya, hal
tersebut penting karena selaras dengan
peningkatan pertumbuhan industri
dalam negeri, yang akan meningkatkan
kebutuhan bahan baku dan juga barang
modal,” katanya. mi
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Menangkap Potensi
Pasar Baja
Kebutuhan produk baja di pasar dalam negeri diperkirakan terus meningkat. Kondisi ini memberikan
prospek investasi yang kian menjanjikan. Investor pun makin bergairah menanamkan modalnya di
sektor logam dasar ini karena pemerintah telah menyiapkan paket insentif yang menjadi daya tarik
tersendiri.

P

otensi kebutuhan baja yang
makin meningkat tersebut
didasarkan pada konsumsi per
kapita saat ini masih rendah, di
mana pada 2005 hanya 29 kg. Konsumsi
tersebut meningkat pada 2010 menjadi
48 kg—didapat dari kebutuhan baja
sebanyak 6,5 juta ton per tahun yang
dikonsumsi oleh 238 juta jiwa penduduk
Indonesia.
Apabila laju pertumbuhan penduduk
saat ini pada level 1,5% dijadikan acuan
untuk proyeksi 15 tahun mendatang,
jumlah penduduk Indonesia pada tahun
2020 akan mencapai 300 juta jiwa
orang.
Apabila konsumsi rata-rata dunia
diproyeksi seperti pada level saat ini,
yaitu 70 kg per kapita, maka kapasitas
produksi industri baja nasional harus
bisa mencapai 20 juta ton per tahun
pada 2020.
Sebagai
benchmark,
dapat
dibandingkan dengan gambaran masa
depan yang diantisipasi oleh India
dalam pengembangan industri baja
nasionalnya. India memproyeksikan
pengembangan industri bajanya dari
konsumsi per kapita pada saaat ini
sebanyak 30 kg per tahun mencapai
level rata-rata dunia pada 170 kg per
tahun dalam 15 tahun mendatang.
Total konsumsi nasioal pada saat
ini sejumlah 36 juta ton per tahun
ditingkatkan menjadi 90 juta ton per
tahun terutama dengan pertumbuhan
kapasitas produksi sebesar 7,3% per
tahun menjadi 110 juta ton per tahun
dengan memperhatikan pertumbuhan
PDB sebesar 7%-8% per tahun hingga
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2020.
“Pertumbuhan kebutuhan pasar
itu mencapai 8%-9% pertahun,” ujar
Menteri Perindustrian Mohamad S.
Hidayat ketika membuka First Heating
Coke Oven Plant PT Krakatau-Posco di
Cilegon Jawa Barat, Selasa (11/6/2013).
Menjawab kebutuhan tersebut,
Kementerian
Perindustrian
telah
berkomitmen
untuk
mewujudkan
terbangunnya industri baja modern
dan efisien yang berstandar dunia yang
memenuhi kebutuhan seluruh produk
baja domestik dengan pencapaian
konsumsi per kapita dunia.
Untuk
itu,
Kementerian

Perindustrian
telah
menetapkan
empat formulasi strategis. Pertama,
peningkatan
kapasitas
melalui
pengembangan fasilitas produksi yang
baru secara agresif melalui penerapan
teknologi terkini.
Kedua, penguatan teknologi, riset
dan pengembangan, serta sumber daya
manusia melalui penerapan manajemen
modern yang didukung dengan
ketersediaan tenaga ahli yang terlatif.
Ketiga,
strategi
kebijakan
pendukung berupa penciptaan pasar
konsumsi yang kondusif dan realisasi
pembangunan yang mengonsumsi baja
secara masif.
Keempat,
strategi
pendanaan
melalui upaya mewujudkan ketersediaan
dana investasi yang kompetitif,
mendukung negosiasi dengan sumbersumber investasi asing langsung, dan
swastanisasi industri BUMN untuk
mendatangkan modal investasi dari
pasar domestik.
Investasi
Kebijakan
untuk
mewujudkan
ketersediaan dana investasi yang
kompetitif di antaranya dilakukan
pemerintah
dengan
memberikan
insentif fiskal berupa tax holiday, tax
allowance, dan pembebasan bea masuk
impor mesin dan barang atau bahan
untuk pembangunan industri baja.
Ini merupakan daya tarik investasi
di sektor industri logam dasar yang
ditawarkan pemerintah.
Tax holiday tersebut diatur
dalam PMK 130 Tahun 2011 tentang
Pemberian Fasilitas Pembebasan atau
Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Kebijakan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan ini,
wajib pajak badan dapat diberi fasilitas
tersebut selama 5 tahun hingga 10
tahun.
Lebih dari itu, setelah masa
pemberian fasilitas tersebut berakhir,
wajib pajak akan diberikan potongan
hingga 50% atas dari PPh terutang
selama 2 tahun. Bahkan, bila dipandang
perlu oleh Menkeu, fasilitas tersebut
bisa diperpanjang lagi waktunya.
Adapun tax holiday diatur dalam PP
no 52 tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas
Pajak Penghasilan untuk Penanaman
Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu
dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.
Sesuai dengan ketentuan peraturan
ini, fasilitas PPh berupa pengurangan
penghasilan neto sebesar 30% dari
jumlah Penanaman Modal, dibebankan
selama 6 (enam) tahun masing-masing
5% per tahun, serta penyusutan dan
amortisasi yang dipercepat.
Selain itu, pengenaan PPh atas
dividen yang dibayarkan kepada subjek
pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh
persen), atau tarif yang lebih rendah
menurut Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda yang berlaku.
Selanjutnya berupa kompensasi
kerugian yang lebih lama dari 5 (lima)
tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)
tahun. Ada lima ketentuan fasilitas ini.
Pertama, tambahan 1 tahun apabila
penanaman modal baru pada bidang
usaha dilakukan di kawasan industri
dan kawasan berikat.
Kedua, tambahan 1 tahun apabila
mempekerjakan sekurang-kurangnya
500 orang tenaga kerja Indonesia
selama 5 tahun berturut-turut.
Ketiga, tambahan 1 tahun apabila
penanaman modal baru memerlukan
investasi/pengeluaran
untuk
infrastruktur ekonomi dan sosial di
lokasi usaha paling sedikit Rp10 miliar.
Keempat, tambahan 1 tahun apabila
mengeluarkan biaya penelitian dan
pengembangan di dalam negeri dalam
rangka pengembangan produk atau
efisiensi produksi paling sedikit 5% dari
investasi dalam jangka waktu 5 tahun.
Kelima, tambahan 1 tahun apabila
menggunakan bahan baku dan/atau

komponen hasil produksi dalam negeri
paling sedikit 70% sejak tahun ke-4.
Daya tarik berikutnya adalah
pembebasan bea masuk atas impor
mesin serta barang dan bahan untuk
pembangunan atau pengembangan
industri dalam rangka penanaman
modal sebagaimana di atur dalam PMK
176 Tahun 2009.
Sementara
itu,
penciptaan
pasar konsumsi yang kondusif di
antaranya dilakukan dengan kebijakan
perlindungan berupa SNI Wajib,
safeguard, antidumping, dan mekanisme
pengendalian impor berupa Importir
Produsen (IP) / Importir Terdaftar (IT).
Adapun faktor pendorong terjadinya
kebutuhan produk baja dilakukan
melalui
pelaksanaan
program
Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI).
Upaya pemerintah ini di atas
setidaknya telah berhasil menarik
sembilan investor industri logam dasar
dengan nilai investasi seluruhnya
mencapai US$13,3 miliar.
Diharapkan investasi baru ini,
terutama untuk produk baja mampu
mensubstitusi
kebutuhan
pasar
domestik sebesar 6,8 juta ton per tahun
dari impor saat ini yang mencapai 9 juta
ton per tahun.
Krakatau–Posco
Pembangunan Integrated Steel Mill
PT Krakatau–Posco bagi Menperin
adalah salah satu contoh kemajuan besar
dalam upaya mewujudkan struktur
industri baja yang kuat dan modern
untuk peningkatan kapasitas dan
kapabilitas industri baja di Indonesia.
PT
Krakatau-Posco
akan
memproduksi 3 juta ton slab per tahun
mulai akhir 2013, di mana sebesar 1,5
juta ton slab diproduksi menjadi pelat
baja (HRP) dan sisa slab akan digunakan
untuk kebutuhan PT Krakatau Steel dan
Posco-Korea.
“Dengan
demikian
kebutuhan
produk baja lembaran yang selama ini
diimpor dapat disubstitusi oleh produk
PT Krakatau-Posco,” lanjut Menperin.
Akhirnya
Menperin
berharap
rencana penyelesaian proyek PT
Krakatau Posco dapat terlaksana sesuai
jadwal yaitu pada akhir tahun 2013.

“Dengan begitu akan tumbuh
industri hilir yang berbahan baku
pelat baja yang mampu meningkatkan
nilai tambah bagi tumbuhnya industri
perkapalan, infrastruktur, permesinan,
dan lain-lain,”tutup Menperin.
Sesuai dengan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI),
ruang lingkup industri baja meliputi
industri besi dan baja dasar (iron and
steelmaking), industri penggilingan
baja (steel rolling), dan industri pipa dan
sambungan pipa dari baja dan besi.
Berdasarkan aliran proses dan
hubungan antara bahan baku dan
produk, maka struktur industri baja
dapat dikelompokkan menjadi industri
hulu, antara, dan hilir.
Kelompok industri hulu mencakup
pertambangan bijih besi, pasir besi,
ferro nikel, batu bara baik untuk bahan
energi maupun bahan baku kokas, gas
alam, mineral penunjang seperti batu
kapur dan dolomit.
Penyedia bahan baku juga masuk
industri hilir. Kelompok ini terdiri
dua jalur proses pembuatan besi (iron
making) serta satu industri penyediaan
scrap yang merupakan material besi
bekas.
Sementara itu, kelompok industri
antara adalah pembuatan baja kasar
(crude steel), seperti bloom dan billet
sebagai bahan baku industri baja
pengolahan long product, slab sebagai
bahan baku industri pengolahan flat
product dan ingot sebagai bahan baku
industri pembentukan baja lainnya.
Kelompok industri antara yang
lainnya adalah pembuatan baja semi
finished product, yakni tahap yang
memproses baja kasar menjadi produk
semi finished, seperti wire rod dan
green pipe. Adapun semi finished
product di jalur flat product adalah hot
rolled coil (HRC), hot rolled plate (HRP)
dan cold rolled coil (CRC).
Adapun kelompok industri hilir
terdiri dari pembuatan baja finished flat
product, yang merupakan konsumen
terbesar industri baja dunia, dan
pembuatan baja finished long product
di antaranya pembuatan baja batangan,
profil, baja konstruksi, kawat, paku,
mur/baut. mi
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MIDEC-IJEPA

Kolaborasi Memperkuat Struktur Industri
Tepat 1 Juli 2013, Indonesia Jepang Economy Partnership Agreement (IJEPA) telah genap berjalan 5
tahun. Manufacturing Industrial Development Center (MIDEC) yang dibangun sebagai bagian dari
kerja sama antara kedua negara itu pun dievaluasi.

I

JEPA ditandatangani Presiden
RI Susilo Bambang Yudhoyono
dan Perdana Menteri Shinzo Abe
pada 20 Agustus 2007 di Jakarta.
Namun, Perjanjian Kerja Sama Ekonomi
Indonesia–Jepang ini secara resmi mulai
diimplementasikan mulai 1 Juli 2008.
Dalam
implementasi
IJEPA,
MIDEC diposisikan sebagai motor
pembangunan kapasitas industri guna
meningkatkan daya saing industri
manufaktur Indonesia. MIDEC bukan
semata‐mata kompensasi pembukaan
akses pasar Indonesia yang tercakup
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dalam IJEPA, tetapi juga untuk
menciptakan kondisi win-win bagi
kedua belah pihak.
Secara sadar MIDEC diarahkan
untuk mendukung pengembangan 13
sektor ekonomi Indonesia, yaitu metal
working, mould and dies, welding,
energy conservation, investment and
industrial export promotion, small
and mediumscale enterprises (SMEs),
automotive, electric and electronics,
steel and steel products, textile, petro
and oleo chemical, non-ferrous dan food
and beverages.

Secara keseluruhan, pengembangan
sektor tersebut mencakup 97 kegiatan,
meliputi studi dasar, pelatihan, asistensi
teknis, peralatan, dan pembuatan
sistem.
Dalam implementasinya, MIDEC
difokuskan untuk mengejar ketertinggalan berbagai industri penunjang,
yaitu industri pembuat komponen dan
parts.
Di samping itu memperkuat
berbagai common facilities, seperti
balai uji dan sistem sertifikasi, balai
pelatihan SDM, pengembangan standar,
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sistem sertifikasi dan penjaminan
kualitas produk, peningkatan teknik
produksi, peningkatan manajemen,
serta program pelatihan SDM di balai
Industri, lembaga, universitas, maupun
asosiasi industri.
“Indonesia menganggap bahwa
MIDEC merupakan kompensasi atas
pembukaan akses pasar ,” Dirjen
Kerja Sama Industri dan Internasional
Kementerian
Perindustrian
Agus
Tjahajana pada pembukaan Seminar
Implementasi
Kegiatan
MIDEC
Tahun 2012-2013 di Kementerian
Perindustrian, Jakarta (18/6/2013).
Kompensasi
IJEPA,
katanya,
termasuk pemberian pembebasan bea
masuk melalui User Specific Duty Free
Scheme (USDFS), di mana skema ini
hanya ditujukan untuk pengembangan
sektor penggerak, yaitu otomotif,
elektronika, peralatan berat, dan energi.
Dengan demikian, MIDEC dan
USDFS merupakan dua isu kesepakatan
IJEPA yang tidak dapat dipisahkan.
Kerjasama
MIDEC
mencakup
dua kegiatan besar, yaitu kegiatan
bersifat cross sectoral yang terdiri
dari enam sektor dan kegiatan bersifat
spesifik untuk industri tertentu yang
terdiri dari 7 sektor. Industri yang
tergabung dalam cross sectoral
adalah metalworking, welding, mold
& dies, energy conservation, export
& investment promotion, dan small
medium enterprise. Sedangkan, sektor
khusus adalah automotive, electronics,
steel, textile, non-ferrous, chemicals,
dan Food & Beverages.
Menurut Agus, Indonesia ingin
dalam 5 tahun pelaksanaan IJEPA
dapat membuka lebih luas kesempatan
bisnis yang berdampak baik kepada
pengembangan
industri.
Sebagai
ilustrasi, Indonesia memiliki target
pada tahun 2012 untuk menghasilkan 1
juta mobil, 8 juta unit motor, dan 10.000
alat berat. Ketiga industri tersebut
merupakan driver sectors untuk
mendorong pertumbuhan industri
lainnya yang menjadi kepentingan
kedua belah pihak.
“IJEPA sudah berjalan 5 tahun dan
akan di-review pada tahun 2013 ini,
untuk melihat sejauh mana keefektifan
kesepakatan antara kedua negara ini.

Hasil dari review akan bermanfaat
untuk meningkatkan kerja sama antar
kedua negara ini di masa mendatang,”
katanya.
Sebagai
persiapan
general
review untuk isu kerja sama MIDEC,
Kementerian Perindustrian melalui
Direktorat KII wilayah II dan Regional
– DJKII telah melakukan individual
evaluation tanpa menyertakan Jepang
atas implementasi kegiatan terkait
dengan 13 sektor MIDEC.
Adapun pendekatan yang digunakan
adalah berdasarkan kriteria OECD,
yaitu relevansi, efektivitas, dampak,
dan kemitraan. Kriteria ini merupakan
kriteria yang lazim digunakan oleh JBIC
dan JICA untuk mengevaluasi seluruh
kegiatan-kegiatan kerjasama atau
bantuan kepada negara-negara partner
Jepang.
Tujuan evaluasi adalah untuk
mengetahui pencapaian MIDEC sebagai
acuan program di masa mendatang
sekaligus
akuntabilitas
publik.
Berdasarkan catatan Kementerian
Perindustrian, sampai dengan tahun
kelima, terealisasi 84 kegiatan
mencakup training, training for
trainers, pengiriman expert, kunjungan
kerja ke industri, basic study, dan
workshop.
Di samping seminar Implementasi
Kegiatan MIDEC, pada hari yang sama
dilakukan pertemuan masing-masing
wakil MIDEC Indonesia dan Jepang
untuk menindaklanjuti hasil seminar,
termasuk membahas hal-hal strategis
untuk memaksimalkan implementasi
MIDEC 2013 – 2018.
“Untuk memberikan kesempatan
kepada pihak Jepang dan Indonesia
dalam mendiskusikan implementasi
berbagai aktivitas sektor MIDEC, maka
seperti pada tahun-tahun sebelumnya,
kedua
pihak
menyelenggarakan
seminar MIDEC yang ke-5 pada tanggal
19 Juni 2013 atas pelaksanaan kegiatan
9 sektor MIDEC pada tahun anggaran
Jepang (April 2012 – Maret 2013),” kata
Dirjen KII.
Achdiat Atmawinata, staf ahli
Menteri
Perindustrian
Bidang
Penguatan
Struktur
Industri,
mengatakan Pemerintah Indonesia
meminta Jepang membangun 10

MIDEC, sebagai kompensasi kemitraan
yang tidak seimbang, mengingat Jepang
lebih maju dari Indonesia.
Adapun 10 MIDEC yang diajukan
adalah Pusat Otomotif, Elektronik, Alat
Berat (Construction Machinery), Pusat
Fasilitas Umum, Pusat Promosi, Pusat
Pengembang Makanan dan Minuman,
Pusat Tekstil, Pusat UKM, Pusat Baja,
serta Pusat Petrokimia dan Oleokimia.
Achdiat mengatakan Indonesia
berpandangan IJEPA harus memberikan
manfaat yang lebih besar bagi hubungan
ekonomi kedua negara. Karena itu,
kata dia, Indonesia menginginkan agar
kedua pihak menemukan keseimbangan
dari pilar IJEPA yang bersandar pada
liberaliasi, kerjasama, dan fasilitasi.
“Indonesia
memperjuangkan
adanya MIDEC, di samping Program
Kesejahteraan untuk meningkatkan
daya beli masyarakat Indonesia. Kalau
daya beli masyarakat rendah, mereka
akan memilih produk China ketimbang
Jepang,” ujar Achdiat.
Pemerintah
Indonesia
sendiri
mengharapkan bantuan Jepang dalam
MIDEC diberikan dalam bentuk hibah,
sebagai kompensasi dari pembukaan
pasar Indonesia yang besar bagi produk
Jepang.
Tak Maksimal
Deni Friawan, ekonom Center for
Strategic and International Studies
(CSIS), menilai perdagangan dan
investasi secara agregat memang
meningkat pasca implementasi IJEPA.
Namun masih kurang maksimal, karena
dari sisi Indonesia seharusnya IJEPA
bisa membuka akses ke pasar Jepang.
“Masalahnya produk ekspor dari
Indonesia ke Jepang masih didominasi
oleh sektor yang sama. Jadi, sektor lain
kurang berkembang. Hasilnya belum
maksimal, karena perdagangan hanya
terjadi pada sektor yang sebelum IJEPA
pun sudah terjadi,”ujar dia.
Deni menyarankan ke depan selain
pada sektor otomotif, elektronik
dan kimia dasar,fokus kerja sama
perdagangan sebaiknya dilakukan pada
produk Indonesia yang masih memiliki
keunggulan
komparatif,
namun
memiliki penurunan daya saing di pasar
Jepang seperti pengolahan kayu, tekstil,
garmen, alas kaki dan perikanan. mi
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Strategi untuk
Industri Keramik
Sejak mengalami kelesuan penjualan pada pada 2006, kinerja industri keramik Indonesia terus
menggeliat. Kebijakan dan sejumlah program penguatan terhadap salah satu industri prioritas ini terus
digencarkan.

K

eramik
adalah
berbagai
produk industri kimia yang
dihasilkan dari pengolahan
bahan tambang seperti kaolin,
feldspar, pasir silika dan tanah liat (clay)
melalui tahapan pembakaran dengan
suhu tinggi (sekitar 1.300oC). Produk
keramik di antaraanya adalah ubin
(tile), saniter, perangkat rumah tangga
(tableware), hingga genteng.
Berdasarkan
Klasifikasi
Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI),
industri keramik terdiri dari enam
36

Media Industri • No. 03 - 2013

kelompok. Pertama, industri bata
tahan api dan sejenisnya (KBLI 26311).
Kedua, industri barang-barang tahan
api dari tanah liat/keramik lainnya
(KBLI 26319). Ketiga, industri barangbarang dari tanah liat/keramik untuk
keperluan rumah tangga (KBLI 26321).
Keempat, industri batu bata dari tanah
liat/keramik (KBLI 26322). Kelima,
industri genteng dari tanah liat/keramik
(KBLI 26323). Keenam, industri bahan
bangunan dari tanah liat/keramik
selain batu bata dan genteng (KBLI

26324).
Problem utama industri keramik di
antaranya adalah pasokan gas. Akibat
persoalan ini, misalnya, kinerja ekspor
keramik Indonesia pada 2006 merosot
menjadi hanya US$115 juta. Namun,
setelah masalah itu di atasi ekspor
melejit menjadi US$215 juta pada 2009.
Pada tahun 2010, ekspor keramik
tercatat tumbuh 15%, dan tahun
berikutnya bertumbuh 14%. Selanjutnya
pada tahun lalu bertumbuh 11%. Laju
pertumbuhan ekspor ini memang
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menunjukkan pelambatan, namun
bukan karena daya saing produk. Itu
karena pasar Eropa dan AS yang belum
sepenuhnya membaik.
Tahun ini, Asosiasi Industri Keramik
Indonesia (Asaki) yakin kinerja penjualan
ke pasar dunia akan menyamai capaian
tahun lalu. Kinerja yang membaik juga
ditunjukkan oleh peningkatan produksi
yang meningkat pada tahun ini sebesar
13% menjadi 340 juta meter2.
Permintaan yang kuat dipasar
domestik
menjadi
salah
satu
pendorongnya. Omzet industri keramik
akan mencapai Rp30 triliun atau naik
sekitar 20% dibandingkan dengan tahun
2012 tahun sebesar Rp24 triliun. Pasar
domestik berkontribusi 90% terhadap
penjualan industri keramik nasional.
Kemampuan
Indonesia
menghasilkan
produk
keramik
berkualitas tinggi, desain yang kuat
dan kelimpahan sumber daya alam,
serta bahan baku mengakibatkan
Indonesia menjadi pusat regional untuk
pembuatan keramik dan ritel, kata Elisa
Sinaga, Ketua Asaki.
Indonesia merupakan salah satu
produsen utama dunia di bidang keramik
atau peringkat keenam diantara 30
produsen teratas pada 2012, dan salah
satu dari 10 negara teratas dalam hal
konsumsi keramik sejak 2010.
Di Asia, lanjut dia hanya ada tiga
produsen keramik yakni China, India
dan Indonesia. Namun pertumbuhan
industri keramik Indonesia cenderung
lebih tinggi, karena minat kalangan
menengah ke atas yang makin maju
sangat membutuhkan industri keramik
tersebut, ujarnya.
Saat ini kapasitas kapasitas industri
keramik tile mencapai 327 juta m2,
keramik saniter 4,6 juta pcs dan keramik
tableware 268 juta pcs, sehingga untuk
keramik telah menempatkan Indonesia
sebagai produsen keramik terbesar
dunia setelah China, Itali, Spanyol, Turki
dan Brazil.
Dengan memanfaatkan potensi
sumber daya alam seperti lempung,
feldspar dan pasir silika yang tersebar
di berbagai daerah, industri keramik
terus tumbuh baik dalam kapasitas
maupun tipe dan desain produk yang
semakin berdaya saing tinggi.

Kondisi
ini
dapat
terlihat
pertumbuhan rata – rata sekitar 6%
dan perolehan devisa yang mencapai
US$ 220 juta pada tahun 2008 atau
meningkat
dibandingkan
dengan
tahun 2007 sebesar US$ 212 juta serta
penyerapan tenaga kerja lebih dari
200.000 orang.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat
mengatakan produk keramik Indonesia,
seperti tile, tableware, sanitary, dan
keramik hias, telah menunjukkan hasil
yang menggembirakan, baik dari aspek
kapasitas produksi, perolehan devisa,
maupun serapan tenaga kerja.
“Industri keramik dapat diandalkan
sebagai industri penggerak roda
perekonomian nasional,” katanya.
Menurut Menteri, peluang pasar masih
terbuka lebar, sementara itu bahan baku
masih berlimpah sehingga merupakan
peluang untuk meningkatkan daya
saing.
Pada
tahun
lalu,
Indonesia
merupakan produsen keramik tile
terbesar keenam didunia, setelah China,
Italia, Spanyol, Turki, dan Brasil.
Namun, Menteri Hidayat mengakui
perkembangan
industri
keramik
Indonesia belum tercapai secara
optimal. Ada empat penyebab industri
keramik belum bertumbuh secara
optimal.
Pertama, kontinyuitas pasokan
gas, yang menyebabkan utilitas
produksi tidak tercapai secara optimal.
Terbatasnya ketersediaan gas juga
menyebabkan
kurangnya
minat
produsen maupun investor membangun
unit produk baru.
Kedua, keterbatasan kemampuan
teknologi, fabrikasi, serta pemasaran
dan promosi produk nasional di pasar
mancanegara, sehingga saat ini merek
atau produk keramik Indonesia belum
cukup diterima pasar.
Ketiga, keterbatasan sumber daya
manusia industri keramik, khususnya
dalam desain dan rekayasa produk.
Keempat,
melemahnya
pasar
ekspor karena krisis dunia, yang
diiringi dengan peningkatan konsumsi
pasar dalam negeri, sehingga selama
5 tahun terakhir ekspor keramik
Indonesia cenderung tidak mengalami
peningkatan.

Kebijakan Strategis
Menteri menyatakan pemerintah
sangat serius mengembangkan industri
keramik, dan akan selalu menyusun
kebijakan untuk menciptakan iklim
usaha yang kondusif.
Untuk itu,
pemerintah mengambil kebijakan
strategis untuk mendorong perluasan
dan peningkatan kapasitas industri ini.
Langkah tersebut di antaranya
pemberlakuan SNI Wajib, peningkatan
batas atas harga produk sanitary yang
terkena PPnBM, dan mendorong ekspor
dengan melakukan promosi untuk
perluasan pasar ke negara–negara yang
dimasuki produk pesaing.
Dalam hal pengembangan sumber
daya manusia, pemerintah akan
menyusun standar kompetensi SDM
bidang industri keramik, serta
melakukan berbagai pelatihan dengan
mengundang para ahli di bidang
keramik dari dalam negeri maupun luar
negeri.
Selain itu, untuk penguatan research
and development industri keramik
nasional, pemerintah akan menambah
peralatan laboratorium uji dan lembaga
penelitian, khususnya di lembaga –
lembaga pemerintah.
“Pemerintah
juga
akan
mengoptimalkan lembaga penelitian
tersebut untuk pengembangan produk
dan proses produksi keramik agar
diaplikasikan oleh industri keramik
nasional,” kata Menteri Hidayat.
Industri keramik meliputi industri
bahan baku, industri bahan penolong,
dan industri bahan setengah jadi serta
produk keramik seperti tile, saniter dan
tableware dan alat laboratorium.
Berdasarkan keterkaitan proses
produksi, industri ini dikelompokkan
menjadi industri hulu, industri antara,
dan kelompok industri hilir.
Kelompok industri hulu meliputi
Industri bahan baku keramik, seperti
tanah liat, kaolin, feldspar, pasir kuarsa,
zircon. Bahan baku dan penolong yang
masih di impor sebagian besar dari
China seperti feldspar, glazur / fritz,
China Stone dan zat pewarna (pigmen).
Sedangkan sumber deposit bahan baku
tersebut banyak terdapat di Indonesia
tetapi belum diolah. mi
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SDM Andal untuk
CTA Tayan
PT Aneka Tambang Tbk, yang tengah membangun pabrik chemical grade alumina di Tayan, Kalimantan
Barat, menjadi produsen berbesar alumina terbesar di dunia. Untuk itu, perusahaan BUMN yang gopublic ini pun menyiapkan sumber daya manusia berkelas dunia.

S

aat
ini,
Antam
tengah
membangun dua pabrik CGA
di Tayan, serta satu pabrik di
Menpawah. “Taget kami 10
sampai 15 tahun kedepan nomor 1 di
dunia,” ujar Direktur Utama PT Aneka
Tambang, Tato Miraza, seperti ditulis
Jumat (18/9/2013).
PT Antam Tbk menyiapkan sumber
daya manusia untuk memenuhi
kebutuhan proyek Chemical Grade
Alumina (CGA) Tayan senilai US$490
juta. Proyek yang pembangunan
konstruksinya dimulai pada April 2011
itu dijadwalkan selesai pada Desember
2013 dan berproduksi mulai awal 2014.
Antam memastikan persiapan
SDM tersebut berjalan baik dan sesuai
rencana. Antam melalui PT Indonesia
Chemical Alumina (ICA) sudah banyak
mengirim orang ke luar negeri untuk
belajar sejak 2011.
38
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PT ICA telah mengirimkan lebih dari
50 orang personil ke pabrik CGA milik
Showa Denko K.K. di Yokohama, Jepang,
dan negara-negara lain seperti Jerman
dan China, untuk melakukan on the job
training serta knowledge transfer.
Direktur Utama Antam Tato Miraza
mengatakan dengan mengirimkan SDM
ke luar negeri, perseroan memastikan
risiko operasi pabrik CGA Tayan dapat
diminimalisir.
“Pelatihan SDM di Jepang dan
beberapa negara lainnya ini juga akan
meningkatkan kompetensi SDM PT
ICA sehingga setara dengan SDM
di perusahaan alumina kelas dunia
lainnya,” ujarnya, Jumat (12/7/2013).
Pelatihan SDM tersebut mencakup
bidang-bidang seperti proses produksi,
teknikal maintenance, quality control,
SDM, teknologi informasi, keuangan,
dan pengelolaan rantai nilai pasokan.

Proyek CGA Tayan ini saat beroperasi,
nantinya diharapkan bisa membuka
kesempatan kerja bagi 500 orang.
“Selain itu, diharapkan pula
munculnya peluang pekerjaan lain,
baik yang terkait langsung maupun
tidak langsung dengan operasi PT
ICA,” ujarnya. Antam menyatakan 70%
sumber daya manusia yang menggarap
proyek konstruksi Chemical Grade
Alumina (CGA) Tayan, Kabupaten
Sangau, kalimantan Barat adalah putra
daerah.
Achmad
Ardianto,
Direktur
Sumber Daya Manusia (SDM) Antam,
menyatakan perusahaan ini tengah
bertransformasi menuju perusahaan
global yang berbasis sumber daya
mineral pada 2020. Pada 2015, Antam
menargetkan seluruh SDM menjadi
human capital excellent perusahaan,
sehingga 5 tahun kemudian mereka siap
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menjadi tulang punggung perusahaan.
Sebenarnya, Antam sejak 2007 telah
mencanangkan budaya perusahaan
pada
nilai-nilai
profesionalisme,
integrity, global mentality, harmony,
excellent dan reputation atau disingkat
menjadi Pioner.
“Selain profesional, SDM Antam
juga harus berwawasan global, memiliki
integritas, menghormati senior, bekerja
dengan baik, dan menjaga reputasi
perusahaan,” katanya.
BUMN ini juga memiliki sistem
untuk
mencetak
sumber
daya
mumpuni, yakni Antam Leadhership
Development Program (ALDP). Bagi
karyawan pemula akan digembleng
dalam Basic Leadhership Development
Program, adapun karyawan level
menengah dengan Middle Leadhership
Development Program.
Sementara itu, pada jenjang manajer
akan dimasukkan dalam Senior
Leadhership Development Program,
sedangkan bagi level pimpinan akan
dibekali dengan Executive Leadhership
Development Program.
Secara umum materi yang diberikan
dalam ALDP adalah manajerial skill,
leadhersip still, value creation spirit.
Sasarannya, adalah membentuk
SDM yang memiliki kemampuan
bekerja melebihi tugas yang diberikan,
kepedulian terhadap lingkungannya
dan menciptakan kemitraan sinergis
dalam sebuah tim. Hal yang sama
juga diberlakukan untuk SDM yang
akan membangun smetler CGA Tayan
maupun Menpawah.
Perusahaan Patungan
Proyek CGA Tayan dikembangkan
oleh PT Indonesia Chemical Alumina,
perusahaan patungan antara Antam
(80%) dan Showa Denko K.K. (SDK)
Jepang (20%). Pabrik ini akan
memproduksi 300.000 ton chemical
grade alumina per tahun.
SDK akan menggunakan 200.000
ton (66,67%) CGA dari pabrik tersebut,
sementara itu sisanya 100.000 ton akan
dipasarkan di Indonesia dan diekspor ke
Jepang dan negara-negara lain. Ketika
sepenuhnya beroperasi, pabrik ini dapat
menghasilkan pendapatan dari US$200
juta per tahun. Hal ini juga diharapkan
memiliki dampak positif pada ekonomi

lokal.
Proyek
CGA
Tayan
yang
diproyeksikan menelan biaya sekitar ¥
40 miliar atau US$490 juta tersebut ini
akan didanai dengan sumber internal
Antam dan Showa Denko, pinjaman
dari Japan Bank for International
Cooperation (JBIC), serta debt guarantee
yang disediakan oleh Japan Oil, Gas and
Metals National Corporation (JOGMEC).
Pembangunan pabrik CGA Tayan
dilakukan oleh PT ICA memilih WIKA
Group, konsorsium perusahaan yang
dipimpin oleh Tsukishima Kikai, yang
terpilih pada Mei 2010. Sementara
itu, rekayasa, kontrak pengadaan dan
konstruksi (EPC) diberikan kepada
konsorsium Tsukishima Kikai, PT
Wijaya Karya, dan PT Nusantara Energi
Abadi pada Agustus 2010. Kontrak EPC
akan efektif sejak tanggal penutupan
keuangan.
Konstruksi proyek ini telah
berjalan sejak Juni 2011, dan targetkan
selesai
pada
Desember
2013.
Masa commissioning (pengetesan)
rencanakan pada Oktober 2013,
sebelum beroperasi secara komersial
pada Januari 2014.
Proyek ini akan mengolah cadangan
bauksit Antam untuk memproduksi
300.000 ton CGA per tahun, yang mana
SDK akan menyediakan teknologi yang
diperlukan untuk produksi alumina di
pabrik tersebut.
Alumina
merupakan
senyawa
anorganik yang dihasilkan oleh
pengolahan bauksit. Bauksit akan
dipasok oleh Antam yang memiliki hak
pertambangan untuk bahan baku itu.
Pabrik baru akan memberi nilai tambah
bagi cadangan bauksit Antam yang
berlimpah.
Hasil produksinya nanti sebagian
akan dipasok untuk domestik dan ada
yang diekspor ke luar negeri seperti
ke Jepang. Adapun beberapa produk
yang menggunakan CGA di antaranya
adalah refractories, abrasives, produk
bangunan, Integrated Circuit (IC) dan
juga bahan untuk LCD screen.
Cadangan Terbesar
Antam memiliki cadangan bauksit
terbesar di Tayan (13,5 juta wet metric
ton), yang diekspor ke Jepang dan
China. Proyek alumina patungan adalah

bagian dari strategi BUMN ini untuk
mengembangkan pasar produk hilir.
Akselerasi proyek pengembangan
di industri hilir adalah strategi yang
dipersiapkan untuk mengantisipasi
larangan ekspor bijih yang akan
berlaku mulai 2014. Regulasi ini
menjadi tantangan bagi ANTAM karena
komposisi penjualan bijih sekitar
sepertiga dari pendapatan perusahaan.
Langkah hilrisasi CGA tersebut
dimulai dengan dilakukan dengan
mendirikan PT Indonesia Chemical
Alumina (ICA) pada Februari 2007.
ICA merupakan perusahaan patungan
dengan modal US$ 3,5 juta, yang
melibatkan Antam (65%), Showa Denko
(20%), dan Marubeni Corporation (15%).
Namun, pada Agustus 2010, Antam
membeli saham Marubeni di ICA senilai
US$525.000. Selain di Tayan, Antam
juga tengah membangun pabrik alumina
di Kalimantan Barat senilai US$ 1 miliar,
yakni pabrik smelter grade alumina
(SGA) Menpawah berkapasitas 1 metrik
ton per tahun yang akan beroperasi
pada 2014. Namun, cadangan bauksit
terbesar Antam ada di Tayan, yang
selama ini diekspor ke Jepang dan
China.
Sementara itu, SDK saat ini
memproduksi chemical grade alumina
dan aluminium hidrat dari bijih bauksit
di pabrik Yokohama di Jepang, untuk
pasokan di pasar domestik. Namun,
pabrik ini akan ditutup pada 2015, untuk
memenuhi rencana SDK menghentikan
pembuangan residu bauksit ke laut.
Oleh karena itu, perusahaan ini
perlu membangun proyek alumina
200.000 ton per tahun untuk memenuhi
kebutuhan pelanggannya mulai 2014.
Chemical grade alumina digunakan
sebagai bahan baku untuk beberapa
produk industri, seperti pelapis, cat,
produk abrasif, refraktori, pasta
gigi, bahan bangunan, keramik dan
pencahayaan. Produk ini juga digunakan
untuk membuat bahan elektronik,
seperti bahan kaca LCD dan kemasan
IC.
Aluminium hidroksida digunakan
sebagai koagulan dalam proses
pemurnian air. Ini adalah produk
setengah jadi yang diperoleh selama
pemrosesan bauksit. mi
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Teknologi

Super-Critical
di Pembangkit Marubeni

Setelah menyelesaikan pembangunan pembangkitlistriktenagauap(PLTU) dibangun di Cirebon
dengankapasitas 660 megawatt (MW), konsorsium Cirebon Electric Power (CEP)akankembali
membangun proyek pembangkit berkapasitas 1.000 MW di tempat yang sama.
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S

etelah
menyelesaikan
pembangunan
pembangkit
listrik tenaga uap (PLTU)
dibangun di Cirebon dengan
kapasitas 660 megawatt (MW),
konsorsium Cirebon Electric Power
(CEP) akan kembali membangun proyek
pembangkit berkapasitas 1.000 MW di
tempat yang sama.
Konsorsium yang dimotori Marubeni
Corporation, dan melibatkan Korea
Midland Power, Samtan, dan Indika
Energy ini menyiapkan dana investasi
sekitar US$2 miliar atau lebih dari Rp 20
triliun untuk proyek barunya itu.
Marubeni
tertarik
untuk
membangun sejumlah proyek di
Indonesia, termasuk pembangkit listrik,
kata Wataru Yoshida, Corporate Advisor
Marubeni Corporation, saat menemui
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat di
Kantor Kementerian Perindustrian di,
Jakarta, Kamis (18/7/2013).
Ketertarikan Marubeni membangun
proyek pembangkit listrik tersebut
terkait dengan pesatnya pembangunan
di Indonesia. Saat ini, Marubeni sedang
mencari dukungan dari pemerintah
Indonesia.
Saat Marubeni telah memiliki
dua independent power producer
(perusahaan listrik swasta) di Indonesia,
dan ingin menambahnya sebanyak
mungkin,
mengingat
Indonesia
dinilainya membutuhkan kapasitas
listrik yang lebih besar.
“Kalau Indonesia menginginkan,
kami siap untuk membangun,” tegas
dia. Wataru juga mengharapkan
dalam pengembangan proyek energi
listrik ini nantinya bisa lebih banyak
menggandeng perusahaan dalam negeri
sebagai pemasok untuk memenuhi lokal
kontennya.
Sebelumnya Marubeni bekerjasama
dengan PT Perusahaan Listrik Negara
(PLN) telah menyelesaikan proyek PLTU
Cirebon berkapasitas 660 MW. Nah,
proyek pembangkit listrik yang baru ini
nantinya akan berdekatan dengan lokasi
PLTU Cirebon yang sudah ada.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
menuturkan saat ini pemerintah
melalui Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah

mengurus prosedur pembangunan
proyek ini, termasuk menyiapkan tahap
penjaringan (beauty contest) seluruh
calon investor.
Menurut Menperin, prosedur tender
untuk proyek ini berada di Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM). “Keputusannya ditentukan
Kementerian ESDM melalui semacam
beauty contest.”
Marubeni saat ini masih bekerja
sama dengan Indika Energy dan
pihak Korea, dan kemungkinan akan
menambah investor dari Jepang. Kalau
memang dengan sistem tender, mereka
bersedia ikut.
Menperin berharap proyek PLTU
1.000 MW ini dapat terealisasi paling
lambat pada kuartal IV tahun 2013. Oleh
karena itu, Menperin menyarankan
agar semua persiapan pembangunan
dilakukan tahun ini.
Teknologi Super-Critical
Menariknya,
proyek
tersebut
menggunakan teknologi super-critical
asal Jepang, yakni teknologi baru yang
memungkinkan emisi karbon dioksida
dari pembangkit menjadi lebih rendah.
Selain itu, pembangkit tersebut
juga akan memiliki efisiensi yang
lebih tinggi dibandingkan pembangkit
listrik tenaga uap yang menggunakan
teknologi subcritical, serta ramah
lingkungan. Teknologi super critical
memperkenalkan generasi pembangkit
dengan tekanan dan temperatur yang
lebih tinggi dibandingkan dengan
teknologi sub-kritis tradisional.
Namun, teknologi super-critical
saja tak cukup. Menurut Dirjen Industri
Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
(IUBTT) Kementerian Perindustrian,
Budi Darmadi, akan ada syarat yang
perlu dipenuhi Marubeni, yaitu
penggunaan tingkat kandungan dalam
negeri (TKDN).
Ketentuan ini sesuai dengan
Permenperin No.54/2012 tentang
Pedoman
Penggunaan
Produk
Dalam Negeri untuk Pembangunan
Infrastruktur Ketenagalistrikan.
Pasalnya, saat ini beberapa
komponen untuk teknologi pembangkit
listrik sudah dapat diproduksi di dalam

negeri.
“Kita sudah bisa produksi beberapa
komponen seperti boiler, switch
gear, dan pemutus arus di Cilegon.
Termasuk juga beberapa distribution
equipment dan alat lainnya. Oleh karena
itu, kami sarankan TKDN dinaikkan,”
katanya.
Mengenai ekspansi ini, menurut
Dirjen IUBTT, akan memakan waktu
hingga 3 tahun. Jika dimulai pada
tahun ini atau awal tahun depan, maka
operasional bisa dimulai pada 2017 atau
2018.
Cirebon Elektric Power
PT Cirebon Electric Power (CEP)
adalah konsorsium proyek pembangkit
listrik, yang melibatkan pemain
internasional terkemuka di sektor
energi dan infrastruktur di Asia, seperti
Marubeni Corporation, Korea Midland
Power, dan Samtan. CEP didirikan pada
April 2007.
Proyek pembangkit listrik berbahan
bakar batu bara Cirebon telah
diselesaikan dan secara resmi beroperasi
mulai 18 Oktober 2012. Listrik yang
dihasilkan dari pembangkit ini dipasok
ke daerah Jawa Barat dan pusat Jakarta
untuk kurun waktu 30 tahun.
Setiap anggota konsorsium masing
– masing membawa keahlian teknis
dan industri, kekuatan keuangan,
pengetahuan lokal, dan kepemimpinan
pasar. Namun, kepentingan kepemilikan
yang sebenarnya dilakukan melalui
anak perusahaan, maupun perusahaan
terkait lainnya sebagai pendukung.
Cirebon Electrical Power dibangun
di atas areal 100 ha di Desa Kanci,
sekitar 250 Km timur Jakarta. Dengan
luasan tersebut, kawasan CEP dapat
mengakomodasi perluasan pabrik
hingga dua kali kapasitas yang ada, atau
2 unit dengan kapasitas 660MW.
Saat ini, kawasan CEP terdiri dari
areal tak terpakai, dengan beberapa
daerah perumahan. Kawasan CEP
bersebelahan dengan pantai laut utara
Jawa, sementara itu di sebelah timur,
selatan dan barat berupa perumahan
dan kawasan industri. Proyek CEP
tahap pertama menelan investasi US$
779 juta. mi
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Unilever di
Sei Mengke

Sebagai bentuk komitmen dalam menerapkan praktek bisnis yang berkelanjutan, Unilever pada Rabu
(3/7/2013) meresmikan dimulainya pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Kawasan
Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumtera Utara.

P

eresmian pabrik ini dilakukan
bersamaan dengan peresmian
Kawasan Ekonomi Khusus
Sei Mangke oleh Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian,
Hatta Rajasa. Hadir dalam kesempatan
tersebut
Menteri
Perindustrian
M.S. Hidayat, Menteri Perhubungan
E.E. Mangindaan, dan Kepala BPN
Hendarman Supanji, serta Gubernur
Sumatra Utara Gatot Pudjo Nugroho.
Pabrik ini dikelola sepenuhnya oleh
PT Unilever Oleochemical Indonesia—
merupakan anak perusahaan Unilever
NV, yang berkantor pusat di Rotterdam
Belanda dan London, Inggris.
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Setidaknya ada tiga tujuan yang ingin
diraih oleh Unilever melalui pendirian
pabrik di Sei Mengke ini. Pertama, agar
memungkinkan Unilever mengontrol
traceability (penelusuran asal usul).
Kedua, segregasi minyak kelapa sawit
yang berkelanjutan dalam mendukung
pelaksanaan bisnis Unilever. Ketiga,
mempercepat transformasi industri
dalam menerapkan bisnis yang
berkelanjutan.
Pier Luigi Sigismondi, Chief
Supply Chain Officer Unilever Global
mengatakan, “Unilever telah dikenal
sebagai perusahan penyedia kebutuhan
sehari-hari dengan pertumbuhan bisnis

yang sangat pesat di pasar berkembang.”.
Sementara itu, Unilever telah
menetapkan sebuah target yang ambisius
yaitu melipatduakan bisnisnya namun
di saat yang bersamaan mengurangi
dampak dari bisnis terhadap lingkungan
serta meningkatkan manfaat sosial kami
kepada masyarakat.
Untuk
membantu
mencapai
target tersebut, pada 2010 Unilever
meluncurkan strategi yang disebut
Unilever Sustainable Living Plan. Nah,
pembangunan pabrik di Sei Mengke
adalah bagian dari implementasi strategi
global tersebut.Ini tampak dari tiga
tujuan pendirian pabrik yang rupanya
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selaras dengaan strategi globalnya itu.
Unilever Sustainable Living Plan
yang memiliki tiga target utama,
yaitu mengurangi hingga separuh
dampak lingkungan yanng ditimbulkan
oleh produk-produknya, memasok
100% bahan baku dari sumber yang
berkelanjutan, serta membantu 1 miliar
orang di dunia untuk meningkatkan
kualitas kesehatan dan kesejahteraannya.
“Pada 2010 kami telah menargetkan
untuk memasok 100% minyak kelapa
sawit yang berkelanjutan pada tahun
2015,” kata Pier Luigi Sigismondi, Chief
Supply Chain Officer Unilever Global,
dalam acara peresmian pabrik di Sei
Mengke.
Target ini telah terpenuhi 3 tahun
lebih cepat, dan kemudian Unilever
menambah target untuk membeli semua
minyak kelapa sawit berkelanjutan dari
sumber yang telah disertifikasi, dan
dapat ditelusuri asal-usulnya
pada
2020.
Menurutnya, ”Perpaduan antara
skala dan kapabilitas membuat pabrik
ini unik di antara pabrik-pabrik Unilever
lain, dan akan membantu terjadinya
transformasi dalam industri minyak
sawit sejalan dengan upaya dari
Roundtable of Sustainable Palm Oil
(RSPO). “
Tanpa
langkah-langkah
nyata
yang dilakukan oleh para pemangku
kepentingan dalam RSPO, industri
minyak sawit pun diyakini tidak akan
bergerak secepat ini dalam menuju
praktek
yang
sungguh-sungguh
berkelanjutan.
Di Indonesia, banyak kemajuann
yang telah dicapai oleh Unilever dalam
membuat operasional di Indonesia
maupun di seluruh dunia lebih lestari.
“Namun kami pun sadar bahwa
supply chain[rantai pasok] merupakan
area yang menimbulkan dampak
lingkungan yang lebih besar lagi.
Pembangunan pabrik ini mencerminkan
langkah yang besar dalam meningkatkan
keberlanjutan pasokan minyak sawit,”
kata Maurits Lalisang, Presiden Direktur
Unilever Indonesia.
Investasi pabrik senilai Rp1,4 triliun
ini adalah bagian dari pengembangan
kapasitas produksi di Indonesia,
sekaligus bagian dari program investasi

berkelanjutan Unilever di Indonesia
untuk mengukuhkan posisi Unilever
sebagai perusahaan terdepan di pasar
berkembang, seperti Indonesia dan
negara-negara di Asia Tenggara.
Sancoyo
Antarikso,
Komisaris
PT Unilever Oleochemical Indonesia
mengungkapkan pihaknya
telah
menyiapkan belanja modal (capital
expenditure) dengan total Rp1,45
triliun untuk pembelian tanah dan
pembangunan pabrik oleochemical di
Sei Mangkei ini.
penandatanganan perjanjian jual
beli lahan (conditional sales agreement)
pada kavling M, N, R dan S dengan
PT Perkebunan Nusantara III selaku
pengelola KEK Sei Mangkei seluas 18
hektare telah dilakukan pada 5 Maret
2013. “Kami masih memiliki lahan
sekitar 9 hektare untuk cadangan lahan.”
Saat
ini,
Unilever
masih
menggunakan dana internal Unilever
Oleochemical Indonesia (UOI) untuk
investasi tersebut. Namun, tidak
menutup kemungkinan pihaknya akan
menggunakan dana eksternal melalui
pinjaman perbankan maupun obligasi.
Pabrik ini melengkapi penambahan
kapasitas produksi yang telah dibangun
untuk produk home care, refreshment,
dan personal care secara global yang
telah dilakukan pada 2011. Tahun lalu,
Unilever Indonesia mencatat kenaikan
penjualan 17,6% dari tahun sebelumnya
menjadi Rp27,303 triliun, dengan
perincian segmen rumah tangga dan
perawatan tubuh meraup Rp19,92
triliun, adapun makanan dan minuman
Rp7,38 triliun.
Pembangunan pabrik PT Unilever
Oleochemical Indonesia ini ditargetkan
beroperasi pada Oktober 2014, dengan
lama pengerjaan 12—15 bulan, dan akan
menambahkan jumlah fasilitas produksi
Unilever yang beroperasi di Indonesia
menjadi 10 pabrik.
Pabrik tersebut akan digunakan
untuk memproduksi bahan baku crude
palm kernel oil (CPKO) yang akan diolah
menjadi beberapa varian produk seperti
surfaktan, soap, noodels, dan fatty acid
dengan kapasitas 200.000 ton per
tahun. CPKO tersebut bisa didapatkan
dari hasil produksi PTPN II, swasta,
maupun masyarakat.

Nantinya, sebanyak 95% produk
olahan kelapa sawit tersebut akan
digunakan sendiri oleh Unilever dan
5% untuk perusahaan lokal. Dari 95%
tersebut sebanyak 85% untuk kebutuhan
ekspor ke berbagai negara seperti
kawasan Asia, Eropa dan Amerika Latin,
sedangkan 15% sisanya untuk kebutuhan
domestik.
Tax Holiday
Pemerintah berterimakasih atas
kepercayaan Unilever yang mau
berinvestasi di Sei Mankei. Menurut
Hidayat, dengan nama besar Unilever
yang sudah mendunia otomatis akan
mengundang investor lainnya untuk
datang.
“Investor pertama yang mulai itu
adalah Unilever. Dia mempunyai brand
nama yang sudah global. Sehingga dia
mampu menarik investor lainnya untuk
masuk,” katanya.
Ia pun siap memberikan kemudahan
perizinan dan beberapa cara lain
untuk menarik para investor. “Unilever
mendapatkan tax holiday yang membuat
kawasan ini menjadi lebih terbuka. Iya
kita akan perlakukan sama,” imbuhnya.
Selain itu, Hidayat menjelaskan
nantinya KEK Sei Mankei akan
menjadi percontohan kawasan terpadu
pengolahan produk CPO (crude palm oil)
pertama di Indonesia dari hulu hingga
hilir. Kawasan ini akan terhubung
dengan jaringan kereta api menuju
Pelabuhan Kuala Tanjung.
“Ini akan menjadi model kegiatan
pengolahan produk CPO, maupun untuk
mengangkut produk tersebut ke kawasan
Internasional [melalui Pelabuhan Kuala
Tanjung],” katanya. Ya, Sei Mengke
adalah model yang dicita-citakan dan
akan dijadikan contoh.
Menurutnya, Setelah PT Unilever
Oleochemical Indonesia, akan ada dua
investor asing lain yang akan masuk
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei
Mankei.
Dua perusahaan asing itu sudah
bertemu dan melakukan pembicaraan
dengan pemerintah, yakni PNG, dan satu
perusahaan asal Jerman. mi
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Indofarma
Berbenah Pabrik Hadapi BPJS
Seiring dengan beroperasinya Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) mulai 2014, PT Indofarma
Tbk melakukan serangkaian upaya peningkatan kapasitas produksinya, di antaranya melalui renovasi
dan pembangunan pabrik baru.
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R

enovasi pabrik di Cibitung,
Bekasi,
Jawa
Barat,
diproyeksikan
rampung
pada Juli dan sudah mampu
beroperasi mulai bulan depan, Agustus
2013. Adapun pembangunan pabrik baru
dijadwalkan dimulai pada tahun depan.
Tahun
ini,
Indofarma
menganggarkan belanja modal sebesar
Rp. 160 miliar. Sementara hingga
tahun 2014, perseroan menganggarkan
sebesar Rp250 miliar. Adapun dana
belanja modal tersebut berasal dari kas
internal perseroan.

Anggaran tahun ini lebih besar
dibandingkan dengan capex Indofarma
tahun sebelumnya yang hanya Rp 5
miliar. Hal ini karena adanya rencana
pembangunan pabrik obat site-II yang
akan menelan biaya sebesar Rp72 miliar.
Pembangunan
pabrik
site-II
diproyeksi menelan dana hingga RP72
miliar, renovasi pabrik sekitar Rp17
miliar, pengembangan herbal Rp23
miliar, sisanya digunakan untuk sistem
IT, dan rencana penunjang bisnis lainnya
seperti mengurus setifikat WHO.
Khusus
untuk
pengembangan
produksi, Indofarma menganggarkan
investasi hingga 2014 sebesar Rp120
miliar, yaitu untuk bangunan senilai
Rp85 miliar dan mesin Rp35 miliar.
Selain itu, untuk pemenuhan ketentuan
regulasi CPOB, perseroan telah
mengalokasikan investasi Rp30 miliar
tahun ini dan senilai Rp20 miliar pada
2014.
“Untuk kegiatan renovasi pabrik di
Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, rampung
bulan ini dan sudah mampu beroperasi
mulai bulan depan [Agustus],” kata
Direktur Utama PT Indofarma Tbk
Elfiano Rizaldi, Jumat (12/7/2013).
Saat
ini,
perseroan
sudah
mendatangkan 3 mesin, termasuk
cetak tablet, dan mesin penyalut.
Adapun pembangunan pabrik baru
direncanakan dimulai pada tahun depan,
dengan anggaran investasi investasi
Rp60 miliar,termasuk untuk pembelian
mesin.
Dengan renovasi dan pembangunan
pabrik baru, kapasitas produksi obat
Indofarma diproyeksikan naik menjadi
dua kali lipat. Saat ini, perseroan mampu
memproduksi obat sebanyak 2,5 miliar
per tahun, baik dalam bentuk kapsul
maupun tablet.
Setelah renovasi dan pabrik baru
itu beroperasi, maka produksi obat
akan digenjot menjadi 5 miliar tablet/
kapsul. “Dari jumlah sebanyak itu, 90%
merupakan obat generik,” tuturnya.
Menurutnya, permintaan produk
obat dipastikan akan meningkat seiring
dengan penyelenggaraan program

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) atau Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) mulai 2014.
Produk Utama
Kompetensi inti Indofarma sebagai
perusahaan farmasi terletak pada
kemampuan
untuk
memproduksi
obatdengan biaya yang rendah dengan
rentang produkyang lengkap dan
mempunyai kemampuan pasokandalam
jumlah besar serta mampu menjangkau
seluruh wilayah Indonesia.
Dengan
kompetensi
inti
tersebut,Indofarma berkomitmen untuk
bertumbuh secara organikdengan
memproduksi produk generik sebagai
produkutama perseroan dengan tetap
memperhatikan aspek keekonomian.
Kapabilitas
Indofarma
untuk
memproduksi obat dengan biaya rendah
didukung oleh kapasitas produksi
yangbesar. Tentunya kapabilitas ini
juga sangat mendukung Indofarma
untuk dapat memproduksi rentang
produkfarmasi yang lengkap.
Namun,
Indofarma
juga
berkomitmen untuk mengembangkan
produk danbisnis lain terutama yang
bersifat melengkapi sehinggaperolehan
nilai tambah dari produk generik dapat
ditingkatkan.
Saat ini, rentang produk Indofarma
mencakup (1) sediaan padat non
betalaktam, (2) sediaan padat betalaktam,
(3) sediaan cair, (4) sediaan semi-padat,
(5) sediaan steril non-sefalosporin,
(6) sediaan steril sefalosporin, dan (7)
sediaan herbal.
Hingga akhir 2012, Indofarma
tercatat memiliki kapasitas produksi
hingga 2,5 miliar tablet. Faktor ini
memegang peranan penting mengingat
kenaikan pada realisasi produksi akan
mendorong
peningkatanpenjualan
secara signifikan.
Keunggulan kompetitif inipula yang
mendukung Indofarma dalam bersaing
di pasar farmasi generik dan menjadi
market leader dalamkategori OGB. mi
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Kolaborasi Astra – Pirelli

Bidik Pasar Ban Asia Tenggara
Investasi di sektor industri
ban kendaraan bermotor terus
mengalir. Pada Juli 2013, giliran
PT Evoluzione Tyres yang
memulai pembangunan pabrik
barunya di Desa Wanakerta,
Subang, Jawa Barat. Pabrik
ini rencanakan mulai
memproduksi ban sepeda motor
pada akhir 2014.

E

voluzione Tyres didirikan pada
6 Juni 2012 dan merupakan
perusahaan
patungan
PT
Astra Otoparts dengan Pirelli
Tyres SpA. Astra Otopart, perusahaan
Indonesia yang menguasai pasar
domestik, menguasai saham 40%,
adapun Pirelli Tyres yang memiliki
kompetensi teknologi ban itu menguasai
saham 60%.
Sebelumnya,
petinggi
kedua
perusahaan
tersebut
sebelumnya
telah menandatangani joint venture
agreement (JVA) pada 24 April 2012,
yakni Senior Vice President Pirelli
Moto Business Unit Uberto Thun
dan CEO Astra Otoparts Siswanto
Prawiroatmodjo.
Penandatanganan nota kesepahaman
disaksikan oleh Menteri Luar Negeri
Italia Giulio Terzi di San’Agata, Menteri
Perindustrian M.S. Hidayat, Menteri
Perdagangan Gita Wirjawan, dan Duta
Besar Italia untuk Indonesia Federico
Failla.
Pabrik yang akan memproduksi ban
motor nonradial tipe X-Ply tersebut akan
menyerap seluruh pasokan bahan baku
karet dari dalam negeri.
Dengan total investasi yang mencapai
Rp1,3 triliun, Evoty yang dibangun di
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atas areal 40 ha itu memiliki kapasitas
terpasang hingga 7 juta unit per tahun
atau sekitar 25% dari total kapasitas
produksi produk ban Pirelly Tyre di
seluruh dunia.
Namun, pada tahap awal beroperasi,
pabrik ini hanya akan memproduksi ban
pada kisaran 2 juta unit per tahun, dan
secara bertahap ditingkatkan hingga
mencapai full capasity pada 2016.
Sesuai dengan porsi saham yang
dimiliki kedua perusahaan itu, sebesar
60% hasil produksi pabrik Evoty ini
nantinya bermerek Pirelly, dan ditujukan
untuk pasar ekspor, khususnya negara –
negara di kawasan Asia Pasific.
Adapun sisanya sebesar 40%
merupakan ‘jatah’ Astra Otopart
akan didistribusikan untuk memehui
kebutuhan pasar domestik, terutama di
segmen replacement market. “Dengan
adanya pabrik ini, kami ingin menjual
lebih banyak ban Aspira di pasar
domestik,” kata Robby Sani, Direktur
Astra Otoparts.
Selama ini, Astra Otopart telah
memasarkan produk ban sepeda motor
dengan merek Aspira, yang dipesan
dengan sistem macloon dari pabrik
lain. Menurutnya, Aspira diproduksi
Evoluzione Tyres akan mempunyai
kualitas yang lebih baik.
“Kualitas ban Aspira yang diproduksi
di pabrik baru akan lebih baik,” tegasnya.
Bagi Pirelli, kerja sama dengan Astra
Otopart merupakan bagian dari strategi
pabrikan ban asal Italia ini untuk masuk
Indonesia guna memperkuat pasarnya
di kawasan Asia dan Pasifik, yang terus
bertumbuh di tengah melesunya Eropa.
Kerja sama tersebut akan menandai
masuknya Pirelli ke Indonesia yang
menjadi pasar terbesar di Asia Tenggara.
Pabrik tersebut diperkirakan akan
memiliki kapasitas produksi hingga 25%
dari total produksi ban sepeda motor
Pirelli di seluruh dunia.
Perusahaan multinasional yang
berbasis di Milan ini merupakan
produsen ban kelima terbesar di dunia
dari segi penjualan, setelah Bridgestone,
Michelin, Goodyear, dan Continental.
Perseroan sudah membuktikan
eksistensinya dengan hadir di lebih dari
160 negara dengan 22 fasilitas produksi
yang tersebar di empat benua, serta

10.000-an distributor dan peritel yang
menjadi jaringannya.
Pirelli
merupakan
pemimpin
di produksi ban premium dan
ultrapremium yang juga merupakan
pemasok eksklusif kejuaraan dunia
Superbike dan pemasok satu-satunya
kejuaraan Formula 1 periode 2011–2013.
Investasi Industri Ban
Sebelum
Pirelli,
sejumlah
perusahaan baik lokal maupun asing
juga telah berkomitmen membangun
pabrik ban, di antaranya Konsorsium PT
Perkebunan Nusantara (PTPN), Hankook
Tire Group, dan JK Tyre and Industries
Ltd.
Konsorsium PTPN melibatkan lima
BUMN, yakni PTPN III, PTPN IX, PTPN
VII, PTPN VIII dan PTPN XII. Mereka
berpatungan membentuk perusahaan
PT Karet Unggul Nusantara akan
menjadi pelaksana dan pengelola proyek
tersebut.
Komposisi sahamnya masing-masing
PTPN III (31,33%) PTPN VII (8,67%),
PTPN VIII (20%), PTPN XI (20%) dan
PTPN XII (20%). Dimotori oleh PTPN III
sebagai pemegang saham paling banyak,
konsorsium ini menyiapkan investasi
US$400 juta untuk membangun pabrik
ban kendaraan roda dua di Kawasan
Industri Kujang, Cikampek, Jawa Barat.
Pabrik Karet Unggul Nusantara itu
di rancang memiliki kapasitas produksi
7 juta unit ban luar jenis radial per
tahun, dan sekitar 14 juta unit ban
dalam per tahun. “Total investasinya
sekitar US$400 juta,” kata Menteri
Perindustrian M.S. Hidayat.
Selain itu, produsen ban Korea
Selatan, Hankook Tire juga akan terus
meningkat menjadi US$1,45 miliar
hingga 2014. Saat ini, pembangunan
pabriknya telah memasuki tahap I
senilai US$353 juta.
Pabrik Hankook di kawasan industri
Cikarang, Jabar, akan memproduksi ban
untuk kendaraan roda empat. Kapasitas
produksi pada tahap awal mencapai 5,3
juta ban bias/reguler per tahun dan
800.000 ban radial per tahun.
Pada tahap II, perusahaan itu akan
menambah lagi investasinya US$1,1
miliar yang ditargetkan selesai pada
2018. Total target produksinya 16 juta
ban per tahun.

Saat ini, Hankook memiliki lima
pabrik ban di seluruh dunia. Selain
pabrik baru di Cikarang, perusahaan
melakukan perluasan di pabrik di
Hongaria dan berencana membangun
pabrik tambahan di Provinsi Chong
qing, China.
Sementara itu, JK Tyre and Industries
Ltd (JK Tyre), pabrikan ban asal India,
juga berniat mengakuisisi pabrik ban
PT Mega Rubber di Semarang, Jawa
Tengah. Potensi investasi yang bisa
ditarik dari proses akuisisi itu mencapai
US$250 juta.
Proses negosiasi masih berlangsung.
“Mega Rubber segera diambil alih,”
kata Hidayat. Mega Rubber yang
memproduksi ban motor dan bias itu
tidak aktif sejak 2006. Selain Mega
Rubber, satu pabrik ban lainnya yakni
milik PT Mega Safe Tire di Salatiga,
Jateng, juga dalam kondisi menganggur.
Kedua fasilitas manufaktur yang
berada dalam kelompok usaha Damatex
ini telah berhenti beroperasi dan
melakukan pemutusan hubungan kerja
terhadap karyawannya sejak 4 tahun
lalu.
JK Tyre adalah salah satu produsen
sekaligus eksportir ban terbesar India
dengan basis konsumen global di 80
negara. Perusahaan multinasional ini
se belumnya memperkuat penetrasinya
di pasar global dengan mengakuisisi
pemain utama di industri ban Meksiko,
Tornel, pada 2008.
Dengan
masuknya
sejumlah
pabrikan ban, struktur industri berbasis
karet alam di Indonesia dipastikan akan
semakin kuat. Tak hanya memberi nilai
tambah melalui proses produksi hilir,
tetapi juga bisa menjadi lokomotif bagi
perkembangan industri terkait lainnya.
Berdasarkan catatan Kementerian
Perindustrian, hingga akhir semester
I/2012, komitmen dan realisasi investasi
yang dikucurkan oleh produsen ban di
dalam negeri di proyeksikan US$2,22
miliar, melonjak be berapa kali lipat
dibandingkan dengan investasi beberapa
tahun sebelumnya.
Kondisi itu menunjukkan kinerja
industri ban yang terus meningkat
sejalan dengan pertumbuhan industri
kendaraan bermotor nasional. mi
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Kolaborasi Alcatel – Telkom
Bangun Jaringan Optik

PT Telekomunikasi Indonesia
Tbk (Telkom) menggandeng
perusahaan dari Prancis,
Alcatel-Lucent, untuk
memperkuat jaringan berbasis
serat optik dan kabel laut, guna
mendukung rencana perseroan
menyelenggarakan akses
internet berkecepatan tinggi di
masa depan.

48

Media Industri • No. 03 - 2013

A

lcatel-Lucent akan membangun
jaringan optik berkecepatan
tinggi generasi berikut di
wilayah
Kalimantan
dan
Sulawesi, serta Jabotabek. Selain itu,
perusahaan ini akan membangun
kabel laut sepanjang 3.000 km yang
menghubungkan Sulawesi, Maluku, dan
Papua.
Dengan begitu, lalu-lintas data
Telekomunikasi Indonesia (Telkom)
dapat meningkat kurang lebih 50%.
Jaringan serat optik akan menggunakan
teknologi konvergensi wavelength
division multiplexing / optical transport
(WDM/OTN), yang memungkinkan
Telkom memiliki kemampuan 100
gigabit per detik (100G).
“Teknologi ini mampu memenuhi
permintaan pelanggan akan layanan
seluler bandwidth tinggi, termasuk
video, multimedia, dan aplikasi data
intensif lainnnya dengan efektif dan
hemat biaya,” kata Direktur Utama
Telkom, Arief Yahya, di Jakarta, Jumat
(12/7/2013).

WDM adalah singkatan dari
wavelength division multiplexing. Apa
yang dilakukan adalah untuk membagi
cahaya dalam serat optik ke sejumlah
diskrit panjang gelombang (warna).
Setiap panjang gelombang (warna)
adalah saluran mandiri yang berjalan
pada data rate pada 2.5Gbit per second,
10Gbit per second, 40Gbit per second,
bahkan 100Gbit per second (masih
dalam pengembangan).
Jadi, jika cahaya di serat dibagi
menjadi 16 panjang gelombang (warna
atau saluran), dan panjang gelombang
masing-masing berjalan pada 40Gbit
per second data rate, sehingga didapat
total 40Gbit/s x 16 = 640Gbit per second
tingkat. Hal ini terutama berlaku dalam
jangka panjang dan ultra jarak serat
panjang link komunikasi optik.
Selain itu, serat yang membawa 64
channel (panjang gelombang) sudah
tersedia di pasar. Artinya masyarakat
dapat menjalankan 2.560 Gb per second
data rate pada sebuah serat tunggal.
Bagaimana sekitar 48 serat dalam kabel
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serat optik tunggal? Itu memberi kan
2.560 Gb / s x 48 = 122.880 Gb per
second link. Tentu saja, jenis kecepatan
tinggi dan link serat yang tinggi biasanya
hanya menghitung untuk backbone
Internet.
Dari sampel tersebut, terlihat
kebenaran yang mengejutkan tentang
WD : meningkatkan kapasitas link serat
optik, dan peralatannya meminimalkan
biaya kabel serat optik.
Sementara itu,Optical Transport
Network (OTN) merupakan suatu
teknologi yang dapat meningkatkan
bandwidth dan reliability (keandalan)
jaringan dengan membangun fungsifungsi jaringan ke dalam jaringan optik.
Sebuah OTN terdiri dari satu set
elemen jaringan optik yang dikoneksikan
dengan link serat optik. OTN dapat
menyediakan kegunaan dari transport,
multiplexing, perutean, manajemen,
supervision dan ketahanan dari kanal
optik yang membawa sinyal pelanggan.
Teknologi serat optik 100G
memanfaatkan inovasi silikon yang
unik dari Bell Labs milik Alcatel-Lucent.
Dia mendukung kemampuan hingga
8.8 terabit per detik, setara dengan
streaming 1,32 juta kanal HDTV di saat
bersamaan pada sebuah serat optik
tunggal.
Bobby Rasyidin, Senior Eksekutif
Alcatel-Lucent di Indonesia, mengatakan
pekerjaan yang akan dilaksanakan
Alcatel-Lucent
akan
membantu
terciptanya sebuah platform umum
yang efisien dan memiliki kemampuan
jaringan bagi 200 juta penduduk
Indonesia.
Saat ini Telkom memberikan layanan
broadband berkecepatan tinggi kepada
lebih dari 19 juta pelanggan dan 125 juta
pelanggan seluler.
Arief
menuturkan
kebutuhan
bandwidth yang terus meningkat
menyebabkan permintaan yang luar
biasa di seluruh jaringan Telkom. “Kami
berharap melalui solusi transport
optik 100G Agile Optical Networking
(AON) Alcatel-Lucent, Telkom dapat
memberikan
kemampuan
tinggi
berikut fleksibilitas dan efisiensi dalam
melayani pelanggan,” tuturnya.
SMP Cable System
Pembangunan kabel laut yang

membentang dari Sulawesi, Maluku,
hingga Papua merupakan bagian
dari Sulawesi Maluku Papua Cable
System (SMPCS) di mana AlcatelLucent mengerjakan bersama NEC.
Alcatel-Lucent mengerjakan sebagian,
sepanjang 3.000 km. Total investasinya
sekitar Rp1,7 triliun.
“Infrastruktur kabel laut ini
diharapkan sudah beroperasi pada
2015, sehingga mampu meningkatkan
ketersediaan layanan broadband di
Kawasan Timur Indonesia sekaligus
meningkatkan daya saing kawasan itu,”
kata Arief Yahya.
Program pembangunan Sistem
Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi
Maluku Papua Cable System (SMPCS)
merupakan kelanjutan dari Megaproyek
Palapa Ring setelah pada 2011 Telkom
berhasil menggelar Mataram Kupang
Cable System.
Proyek serat optik Maluku-Papua
tersebut dibagi dalam dua paket
pekerjaan, yaitu pertama menggelar
kabel laut sepanjang 1.300 km meliputi
Sulawesi-Maluku-Maluku
UtaraSorong-Fakfak, yang digarap ASN
dengan investasi sekita Rp 1 triliun.
Paket kedua, sepanjang 2.200 km,
menghubungkan kota-kota di dalam
Papua dan Papua Barat, dikerjakan oleh
NEC dengan investasi sekitar Rp 700
miliar.
Pembangunan
SKKL
SMPCS
mencakup sepanjang 5.444 km kabel
laut, dan sepanjang 655 km kabel darat.
Secara jaringan, SMPCS didesain
terdiri atas tiga jalur utama. Pertama,
M a n a d o -A m b o n-Fa k f a k-T i m i k a ,

Manado-Sorong-Biak-Jayapura. Kedua,
Ambon-Kendari. Ketiga, mencakup 13
cabang yakni Jailolo, Ternate, Labuha,
Sorong, Mangole, Sanana, Namlea,
Masohi, Banda Neira, Bula, Manokwari,
Sarmi, dan Kaimana.
Dengan mengoptimalkan teknologi
Dense Wavelength Division Multiplexing
(DWDM), SMPCS mampu mendukung
jaringan hingga kapasitas bandwidth
32x100 Gigabytes per fiber pair-nya.
SMPCS adalah bagian dari proyek
jaringan
infrastruktur
Indonesia
Digital Network (IDN) yang akan
menghubungkan seluruh Nusantara
mulai dari Aceh hingga Papua. IDN
merupakan salah satu inisiatif Telkom
dalam mendukung program pemerintah
Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI).
Melalui
IDN,
Telkom
siap
membangun 15 juta homepass dan satu
juta wifi pada 2015 untuk mewujudkan
salah satu pilar utama MP3EI, yaitu
konektivitas.
Telkom menargetkan awal 2015
seluruh wilayah di Indonesia akan
terkoneksi melalui pembangunan Sistem
Komunikasi Kabel Laut. Perseroan
menargetkan total SKKL yang digelar
dari Sabang hingga Papua sepanjang
75.000 km.
“Kami telah berhasil menggelar
68.000 km, khususnya di Indonesia
bagian
Barat.
Kami
tinggal
menyelesaikan 6.000 km lagi, yaitu
yang dinamakan Maluku Cable System.”
mi

Target Palapa Ring bagi pembangunan Indonesia
•
•
•
•
•

Ketersediaan layanan komunikasi dari voice hingga broadband sampai
seluruh kota/kabupaten
Efisiensi investasi yang akan mendorong tarif telekomunikasi semakin
murah
Percepatan pembangunan dalam sektor komunikasi khususnya di Indonesia
Bagian Timur, dan akan mendorong bertumbuhnya varian penyelenggara
jasa telekomunikasi dan jasanya.
Keberadaan aplikasi seperti distance learning, telemedicine, e-government,
dan aplikasi lainnya, dapat diimplementasikan hingga mencapai kota/
kabupaten.
Kapasitas e-learning sebesar 155 mega meningkat hingga 300 giga.
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Mendorong Gula Jawa
Menembus Pasar Dunia
Dibandingkan dengan gula tebu, mengkonsumsi gula Jawa mendatangkan lebih banyak manfaat.
Anehnya, tradisi menggunakan gula yang terbuat dari nira ini justru makin ditinggalkan, sementara
itu nasib para pembuatnya umumnya hidup kurang sejahtera dari sisi ekonomi.

S

ebuah penelitian menunjukkan
bahwa tradisi memasak dan
mengkonsumsi
makanan
tradisional di pedesaan memberi
kontribusi besar terhadap kesehatan
penduduknya. Kebiasaan memasak
menggunakan gula Jawa yang terbuat
dari nira kelapa terbukti memberi
kontribusi positif bagi pertahanan dan
perbaikan kesehatan.
Di Nagoya, Jepang, di mana
penduduknya
memiliki
kebiasaan
meminum semangkok gula merah
cair. Dan ternyata kebiasaan tersebut
membuat sebagian besar penduduk
Nagoya yang memiliki kebiasaan
tersebut terlihat lebih muda dan sehat
dibandingkan dengan penduduk lain
yang tidak memiliki kebiasaan (minum
gula merah) tersebut.
Setidaknya ada sembilan kelebihan
gula yang berwarna coklat kemerahmerahan ini dibandingkan dengan
gula pasir yang berwarna putih itu.
Pertama, rasanya manis dan memiliki
aroma khas nira yang lezat. Kedua,
mengandung garam mineral.
Ketiga, kandungan gula (sukrosa)
lebih kecil. Keempat, mengandung
thiamine, riboflavin, nicotinic acid,
ascorbic acid, protein dan vitamin C.
Kelima, untuk terapi asma, kurang
darah/anemia, lepra/kusta, dan untuk
mempercepat pertumbuhan anak.
Keenam, baik untuk meringankan
batuk yang disertai demam.Ketujuh,
baik untuk makanan awal bagi
penderita penyakit typhus.Kedelapan,
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baik untuk diet, mengurangi panas
pankreas,
menguatkan
jantung,
membantu pertumbuhan gigi sehingga
kuat.Kesembilan, mempunyai khasiat
seperti madu.
Gula kelapa adalah gula yang
dihasilkan dari pengeringan nira pohon
kelapa. Nira merupakan cairan manis
mengandung gula pada konsentrasi
7,5% sampai 20,0% yang terdapat pada
bunga pohon kelapa, aren, atau lontar
yang pucuknya belum membuka. Nira
diperoleh dengan cara penyadapan.
Selain sebagai bahan pembuat
gula, nira kelapa dapat digunakan
sebagai minuman segar, baik secara
langsung maupun dibuat sirup. Gula
dari nira kelapa mempunyai cita rasa
khas sehingga tidak dapat digantikan
jenis gula lain. Selain berfungsi sebagai
pemanis, gula jawa juga berfungsi
sebagai pewarna coklat.
Ada tiga macam produk gula
Jawa yang biasanya banyak diminati
oleh pabrik makanan dan minuman.
Pertama, gula cetak setengah mangkok
atau setengah elip. Bentuk demikian ini
karena menggunakan cetakan setengah
tempurung kelapa (bathok). Ada juga
yang menggunakan cetakan bambu,
sehingga bentuknya bulat silindris.
Kedua, gula semut atau bubuk. Gula
semut adalah turunan dari gula kelapa
biasa. Gula semut memiliki bentuk lebih
praktis dan lebih awet.
Gula kelapa hanya mampu bertahan
sekitar sebulan dalam suhu ruang dan
biasanya akan lumer dan tengik bila

disimpan terlalu lama. Sedangkan gula
semut bisa tahan sampai 1 tahun.Dari
sisi kandungan gizi, gula berwarna
coklat muda ini lebih banyak memiliki
kadar protein, lemak, kalsium, fosfor,
dan zat besi.
Ketiga, Gula cair (liquid palm sugar).
Diperoleh dengan melelehkan gula
cetak.
Bentuk Gula
Kelebihan
Gula Cetak
1. Mudah dalam
transportasi
2. Tidak perlu
pengemasan
khusus

Gula Semut

Gula Cair

Kekurangan
1. Kurang prakstis
dalam penggunaan
2. Tidak efektif jika
digunakan dengan
mengembalikan
bentuknya menjadi
cair
3. Mudah meleleh
4. Sulit untuk menakar
sesuai kebutuhan
1. Proses produksinya
lebih rumit
2. Mudah meleleh

1. Mudah dalam
transportasi
2. Tidak perlu
pengemasan
khusus
3. Mudah dalam
penakaran
4. Praktis
1. Praktis, mudah 1. Memerlukan
pemakaian.
Pengemasan khusus
2. Mudah dalam
2. Belum dipasarkan
penakaran
secara khusus
3. Efektif dalam
proses produksi,
lebih mudah
membuatnya.
4. Mudah
pengemasannya
(plastik atau
jrigen)
5. Kebersihan
terjamin
6. Mengurangi
tingkat
kegosongan,
warna lebih
bagus dan mutu
seragam
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Sentra Gula Merah
Di Indonesia, gula merah banyak
dihasilkan dari daerah Purbalingga,
Banjarnegara, Banyumas, Cilacap,
dan Kebumen (Purbamascakeb). Di
antara kelima kabupaten yang saling
berdekatan itu, konsentra terbesar
perajin gula ada di Banyumas.
Di Purbalingga terdapat lebih
dari 18.197 unit usaha gula kelapa.
Produksinya bisa mencapai 90 ton per
hari. Dalam setahun, produksinya bisa
mencapai 30.000 ton.
Produksi gula kelapa memberikan
kontribusi terhadap pertumbuhan
Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) dengan nilai produksi per tahun
mencapai Rp 300 miliar. Industri
gula kelapa di daerah ini menciptakan
lapangan kerja bagi 42.000 orang.
Sementara itu perajin gula kelapa
di Banyumas dilakukan oleh 26.863
kepala keluarga. Produksinya bisa
mencapai 172 ton gula kelapa per hari.
Dalam setahun, produksi gula kelapa
Banyumas bisa mencapai 63 ribu ton.
Mereka membuat gula dengan
berbagai kemasan seperti gula cetak,
kristal atau semut, kristal jahe, dan gula
kelapa kristal kombinasi.
“Banyumas sudah mengantongi
sertifikat
internasional
sebagai
penghasil gula kelapa terbesar di
Indonesia,” kata Sri Gito, Kepala seksi
Industri Pertanian dan Kehutanan
Dinas Perindustrian, Perdagangan,
dan Koperasi Banyumas, Selasa
(28/4/2013).
Hasil
riset
Lembaga
Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI) di sentra
Kebumen menyebutkan sebagian besar
perajin gula merah tidak mendapat
pendidikan formal (46%) dan tidak
tamat SD (30%) sehingga mereka
kesulitan untuk melakukan peningkatan
pendapatan dan inovasi produk.
Membuat gula merah adalah
pekerjaan pokok (94%), dan sudah
menggeluti usaha ini lebih dari 10
tahun (96%). Sebagian besar motivasi
mereka meneruskan usaha orang tua
(76%), sulit mencari pekerjaan lain (11%),
merupakan peluang untuk memperoleh
pendapatan (6%), dan hanya 1% yang
berpendapat bahwa potensi pasar
cukup besar.

Penanganan proses produksi gula
merah sebagian besar dikerjakan
sendiri dengan dibantu keluarganya.
Hasil penjualan gula merah sebagian
besar habis untuk membeli kebutuhan
hidup sehari-hari, sedangkan sisanya
untuk mengembangkan usaha, dibelikan
binatang piaraan dan disimpan dalam
bentuk emas.
Cara kerja masih bersifat tradisional.
Asal bahan baku dari kebun sendiri dan
sebagian dari kebun tetangga dengan
sistem bagi hasil. Pemasaran hasil
produksi sebagian besar masih melalui
tengkulak. Terdapat kecenderungan
bahwa komoditi gula merah menghadapi
permintaan inelastis.
Namun, itu hasil riset pada 1994.
Dengan berbagai upaya program
penguatan klaster industri gula merah
di sentra Purbalingmascakeb mulai
menggeliat dan bangkit. Pengembangan
potensi dilakukan dengan melibatkan
berbagai unsur, mulai dari pemerintah
pusat, pemerintah daerah,perguruan
tinggi, lembaga riset, perusahaan
swasta besar, asosiasi perajin, dan tentu
saja pelaku usahanya.
Salah satu formulasi strategi yang
diangkat adalah gula merah organik,
untuk mengangkat daya saing di pasar.
Beberapa produsen di sentra Cilacap
yang sempat dikabarkan menggunakan
bahan
pengawet
segera
diberi
pendidikan sehingga kembali ke jalan
yang benar.
Perajin gula mulai sadar dengan
dampak buruk penggunaan bahan
kimia untuk campuran gula. Bahan
kimia tersebut biasanya digunakan
agar tampilan gula tampak lebih
cerah. “Campuran bahan kimia mulai
ditinggalkan dan diganti dengan bahan
organik,” kata Ketua Koperasi Nira
Satria, Nartam Andrea Nusa.
Strategi ini ternyata jitu. Gula
organik ini laku di pasar Asia,
Amerika, dan Eropa karena tidak
membahayakan kesehatan. “Banyumas
sudah mengekspor olahan gula
kelapa kristal atau serbuk gula (gula
semut) ke Amerika, Jerman, Jepang
dan Singapura,” ujar Amri Priyono,
Kepala Bidang Industri Agro, Dinas
Perindustrian Perdagangan Jateng,
Kamis (25/7/2013).

Namun, untuk ekspor secara
massif sejumlah syarat masih harus
dipenuhi, terutama aspek standar mutu,
kontinyuitas, dan kapasitas.
Ekspor industri kecil gula kelapa
masih terhalang masalah kredit.
Direktur Jenderal IKM Kementerian
Perindustrian Euis Saedah mengatakan
akibat sulit mendapatkan dana murah,
industri kecil gula kelapa bahkan tidak
mampu membangun dapur higienis.
Untuk mengatasi masalah tersebut,
Kemenperin
mengajak
produsen
keramik PT Arwana Citramulia Tbk
agar menyisihkan dana Corporate
Social Responsibility (CSR). Sebanyak
3.000 produsen gula kelapa di
Purbalingmascakeb akan mendapatkan
bantuan keramik 3x3 sampai 3x4 meter
persegi
Selain itu, Kemenperin juga
melakukan sertifikasi dapur IKM
penderes gula kelapa, memfasilitasi
penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat
(KUR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRI)
senilaiRp 300 juta, dan mempromosikan
produk gula kelapa dari wilayah
Barlingmascakeb pada pameran di
Hong Kong pada tanggal 15-17 Agustus
2013.
Kemenperin juga akan mendorong
penderes gula kelapa untuk dapat
meningkatkan kualitas produk gula
kelapa menjadi gula semut. Jika
produksi gula semut dan kelapa cetak
lebih higienis selain akan menggenjot
ekspor juga dapat dipasok ke pedagang
ritel dan hotel-hotel.
Selain itu, kebutuhan pasar dunia
akan gula semut cukup besar. “Pada
awal 2014 akan dimulai ekspor gula
semut ke Jerman sebanyak 300 ton per
minggu,” jelasnya.
Dirjen IKM berharap langkahlangkah yang dilakukan pemerintah
akan
meningkatkan
produktifitas
industri gula kelapa melalui peremajaan
pohon kelapa. Setiap penderes yang
memiliki pohon kelapa berusia lebih dari
30 tahun akan diganti dengan kelapa
genjah yang memiliki keunggulan tinggi
batang pohon yang hanya 1,5 meter
sehingga memudahkan kegiatan panen.
mi
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Cetak Intaglio di
Perum Peruri

Membedakan uang asli dengan duit kertas palsu tidaklah sulit.
Ciri uang kertas alsi di antaranya adalah cetakan yang terasa
kasar apabila diraba. Hal ini berkat teknologi cetak intaglio, yang
digunakan oleh Perum Peruri, sebagai satu–satunya pabrik uang
di Republik Indonesia.

B

erkat teknologi cetak intaglio
itu pula, Perum Peruri meraih
BUMN Innovation Awar 2012
untuk kategori the Best Product
Innovation of Manufacture Sector.
Seperti apa sesungguhnya teknologi
intaglio ini?
Dari berbagai teknik cetak yang
dipergunakan, sistem cetak intaglio
adalah sistem cetak yang paling
diunggulkan. Ada dua hal alasannya.
Pertama, teknik cetak intaglio memiliki
tingkat sekuriti yang tinggi. Kedua,
mesin intaglio tersebut hanya boleh
dimiliki oleh percetakan sekuriti milik
negara.
Intaglio adalah teknik cetak dengan
prinsip penggoresan gambar ke atas
permukaan. Biasanya pelat tembaga
atau seng digunakan sebagai bahan
acuan utama, dan permukaan cetak
52
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dibentuk dengan teknik etsa, gravir,
drypoint, atau mezzotint.
Penggunaan pelat ini dengan
menyelimuti permukaan acuan dengan
tinta, kemudian tinta di permukaan yang
tinggi dihapus dengan kain tarlatan atau
kertas koran sehingga yang tertinggal
hanyalah tinta di bagian rendah. Kertas
cetak kemudian ditekan ke atas pelat
intaglio sehingga tinta berpindah.
Etsa bisa disebut salah satu proses
intaglio. Berbeda dengan gravir, di
dalam etsa pembentukan bagian rendah
dilakukan dengan korosi senyawa asam,
sedangkan gravir menggunakan alatalat mekanik untuk mendapatkan efek
yang sama.
Seni gravir intaglio (Intaglio
Engraving) sebagai metode cetak sudah
dikembangkan sejak pertengahan abad
ke-15, kemungkinan besar di Jerman.

Contohnya bisa ditemukan di hiasan
senjata, baju zirah, alat musik, dan
benda-benda religius.
Di dalam seni grafis, penggunaan
gravir berbahan tembaga pertama
kali diketahui digunakan oleh Martin
Schongauer. Albrecht Dürer adalah
salah satu seniman intaglio terkenal.
Pada abad ke-17 dan ke-18 teknik ini
mencapai masa keemasannya, bahkan
dipakai untuk mereproduksi gambargambar potret. Banyak pula ditemukan
perangko-perangko bernilai tinggi yang
dicetak dengan teknik ini.
Teknik intaglio banyak digunakan
untuk pencetakan uang kertas, suratsurat berharga, dan paspor. Pada sistem
intaglio ini tinta yang digunakan adalah
tinta khusus dan pada proses cetak
tinta yang terpakai hanya 25 % sedang
75 % sisanya terbuang dan menjadi
rusak pada proses penyapuan yang
menggunakan larutan penyapu (wiping
solution).
Adapun bahan yang digunakan
untuk membuat larutan penyapu adalah
0.8 % NaOH, 0.5 % Sulfonated Castor Oil
(SCO), 98.7 % Soft water. Tinta (lemak)
yang dinamakan afval tri ini mempunyai
sifat berbahaya dan beracun.
Perlu pengolahan khusus untuk
menetralisir kandungan racun di
dalamnya, hal ini dapat dilakukan
dengan cara pembakaran, maka di
perlukan mesin incenerator untuk
melakukan pengolahan tersebut.
Proses Produksi
Perum Peruri menerapkan teknik
intaglio untuk pembuatan uang kertas di
fasilitas produksinya di Karawang, Jawa
Barat. Namun, tidak bisa sembarang
orang bisa melihat langsung proses
pembuatan uang.
Selain itu, pengamanannya ketat,
mulai dari gerbang pertama, saat
masuk gedung, melewati pintu putar,
melintasi etalase, hingga naik lantai
dua untuk bisa melihat langsung proses
pembuatan uang kertas dari tahap awal
hingga akhir produksi.
Berikut
ini
adalah
tahapan
pembuatan uang kertas.
1. Proses plat cetak intaglio/
galvano (engraving process). Tahap ini
merupakan awal dari proses percetakan
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uang kertas. Butuh waktu tiga hingga
lima bulan untuk membuat plat cetak
uang tersebut.
2. Proses roll sablon intaglio (inking
schablon process). Setelah membuat
plat cetak, lalu beranjak ke proses
pemberian tinta roll mesin penggulung
atau alat pemutar untuk mencetak uang.
3. Proses cetak uang kertas tahap
cetak rata (offset process). Setelah plat
dan roll pencetak uang sudah siap maka
kini dimulailah tahap pencetakan uang
ke kertas. Satu kertas lembar besar
tersebut memuat 45 – 50 bilyet (lembar)
uang. Untuk lembaran uang Rp1.000,
Rp2.000, dan Rp5.000 memuat 50
bilyet per kertas. Sedangkan untuk
lembaran uang Rp10.000 hingga
Rp100.000 memuat 45 bilyet per
kertas. Ini merupakan tahap di mana
pemberian warna dasar uang.
4. Proses Cetak Uang Kertas Tahap
Cetak Dalam (Intaglio Process). Setelah
kertas diberi warna dasar, kemudian
dilanjutkan dengan pencetakan kertas
di lembar bagian dalam atau di lembar
sebaliknya. Namun sebelum mencetak
bagian dalam, kertas yang telah diberi
warna dasar terlebih dahulu dikeringkan
selama satu hari.
5. Proses pemeriksaan lembar besar
(inspection process). Setelah dua bagian
kertas telah dicetak, lalu dilakukanlah
pemeriksaan uang. Pemeriksaan ini
dilakukan secara manual oleh karyawan
guna melihat apakah ada kerusakan
dalam proses produksi. Bila diketahui
ada yang rusak atau cacat, maka pada
lembaran yang rusak itu akan ditandai
dengan coretan.
6. Proses cetak nomor (numbering
process). Usai diperiksa secara
manual, maka dilanjutkan dengan
pemberian nomor uang. Nomor uang
ini disesuaikan dengan pesanan Bank
Indonesia (BI). Terdapat tiga mesin
putar pencetak nomor yang telah diisi
dengan plat nomor masing-masing
uang. Setelah pencetakan nomor, maka
uang kertas tersebut harus diperiksa
kembali guna mengecek kebenaran dan
keabsahan nomor uang tersebut.
7. Proses penyelesaian (cutpack
process). Ini merupakan tahapan akhir
dari segala proses pencetakan uang
kertas. Proses ini terbagi dua yaitu

proses penyelesaian secara mekanis
dan manual. Secara mekanis, kertas
lembar besar tersebut kini dipotong
menggunakan mesin pemotong kertas.
Secara manual, lembaran uang
diperiksa kembali langsung oleh
sejumlah pekerja yang didominasi
perempuan. Pada tahap akhir ini pulalah
lembaran-lembaran uang yang rusak
atau cacat dilubangi untuk kemudian
dihancurkan.
Demikianlah
tahapan
proses
pencetakan uang, ternyata tidak
semudah yang kita bayangkan selama
ini bukan?
Perlu diketahui, bahan uang kertas
asli dari Bank Indonesia (BI) yang
beredar di pasaran selama ini terbuat
dari bahan katun, sehingga tidak
mudah luntur, kusam, dan robek. Jadi
jangan tertipu dengan uang palsu yang
tentunya proses pembuatannya lebih
cepat, namun uang hasil cetakannya
pun akan lebih cepat kusam, luntur, dan
rusak.
Untuk pesanan domestik, Peruri
hanya melakukan proses produksi,
sedangkan bahan diperoleh dari BI.
Sementara untuk pemesanan luar
negeri, seperti pemesanan uang
Nepal, Somalia, dan Mauritius, Peruri
sendirilah yang menyiapkan segala
sesuatunya, termasuk bahan kertas.
Pabrik milik BUMN itu mampu
mencetak uang kertas hingga 7
miliar bilyet (satuan uang) per tahun.
Setidaknya, pada tahun 2013 sebanyak
6,2 miliar bilyet uang diproduksi untuk
memenuhi pesanan Bank Indonesia (BI).
“Rata-rata bisa mencapai dalam satu
bulan dalam tahunan 7 miliar bilyet. Ini
adalah kapasitas produksi yang dimiliki
Peruri,” ucap Direktur Utama Peruri
Prasetio, Rabu (29/5/2013).
Menurutnya, kebutuhan permintaan
uang kertas per tahun dari BI relatif
meningkat 5% hingga 10% per tahun.
Untuk
meningkatkan
kapasitas
produksi, Peruri melakukan peremajaan
mesin dan menambah lini produksi.
Setiap produk cetakan Peruri berciri
khusus yang mengutamakan aspek
pengamanan, mengingat dokumen
tersebut merupakan dokumen negara
yang sangat vital. Perum Peruri juga
mendapat kepercayaan untuk mencetak

dokumen-dokumen sekuriti negara lain
atau luar negeri, diantaranya negara
Malaysia, Sri Lanka, dan Nepal.
“Ekspansi internasional, selain
Nepal (uang) dan Srilanka (paspor). Kita
menjajaki Bangladesh,” tambahnya.
Kepala Departemen Uang Kertas
Peruri Nur Eko Djoko menjelaskan,
setidaknya Peruri memperoleh 100 juta
bilyet uang kertas pesanan dari Bank
Sentral Nepal di 2013. Pesanan ini,
diperoleh melalui tender internasional.
“Kita produksi rupee sekitar 100
juta bilyet,” ujarnya. Saat ini, porsi uang
kertas dan logam masih tinggi, sekitar
65% dari total produksi semua produk
Peruri. Sisanya, sekitar 35% digunakan
memproduksi produk securiti non uang
seperti paspor, e-money, materai, tinta
securiti dan sertifikat tanah.
Produk lain
Perum Peruri tentu saja juga
membuat uang logam. Namun, untuk
uang logam, proporsi produksinya
relatif lebih sedikit dibandingkan uang
kertas. Hal ini disebabkan uang logam
di Indonesia hanya digunakan untuk
alat tukar bukan pembayaran seperti di
luar negeri.
Kepala Departemen Cetak Uang
Logam dan Logam Non Uang Peruri
Purwanto menuturkan, pihaknya per
tahun mampu memproduksi hingga
1,9 miliar keping uang logam. Ia
menambahkan, Peruri juga menerima
pesanan pembuatan logam non uang
seperti medali dan emas batangan.
“Kita memproduksi koin dinar,
dirham, emas pegadaian (bulian), medali
penghargaan, medali militer, medali sea
games,” ujar Purwanto.
Pesanan PT Pegadaian, menurut
direktur utamanya Suwhono, akan
diproduksi per 1 Juni 2013. Peruri akan
memproduksi emas batangan ukuran 5
gram, 10 gram, 25 gram, hingga 1.000
gram atau 1 kg.
Sebagai tahap awal, Peruri akan
memproduksi emas batangan sebanyak
1 ton sepanjang tahun 2013. “Emas
batangan produksi Peruri ini sama
dengan emas batangan produksi Antam,
yang membedakannya hanyalah logo,”
kata Suhwono. mi
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Menyulap Limbah
Sawit Jadi Listrik

Saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada krisis energi listrik
yang sebagian besar pembangkitnya bergantung pada bahan
bakar fosil.Berbagai bahan bakar alternatif sumber energi listrik
dikembangkan, termasuk limbah cair pabrik kelapa sawit dengan
memanfaatkan biogas.

T

otal Pembangkit di Indonesia
sebesar 25.218 MW, yang
sebagian besar terdiri dari
energi fosil. Sementara itu,
pertumbuhan permintaan tenaga listrik
selama kurun waktu 10 tahun terakhir
mencapai rata-rata 6% – 9% per tahun
(Sumber Data Statistik PLN).
Namun, akibat hal ini tidak
diimbangi dengan pasokan listrik yang
cukup, terjadi krisis energi listrik di
beberapa daerah.
Energi Biomassa limbah kelapa
sawit merupakan salah satu sumber
energi terbarukan yang dapat menjawab
kebutuhan energi alternatif. Terlebih
lagi, limbah kelapa sawit ini memiliki
54
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kandungan kalori yang cukup tinggi.
Cangkang
limbah
memiliki
kandungan 3.500 kkal per kg, sementara
itu serabut limbah memiliki potensi
2.637 – 3.398 kkal per kg, sedangkan
tandan buah kosong menyimpan 4.492
kkal per kg.
Untuk setiap 1 ton pengolahan
tandan buah segar(TBS) akandihasilkan
120 kg serat, 230 kg bungkil kosong, 60
kg cangkang.
Dan setiap pengolahan 1 ton TBS
diperlukan antara 1-2 ton air untuk
proses pembangkit, air ini diambil dari
sungai di sekitar pabrik.
Pada Studi kasus di kab Tanah
Laut menggunakan 30 ton TBS/jam,

sehingga limbah serat dan cangkang
yang dihasilkan sebesar 3600 kg dan
1800 kg.
Serat didapatkan dengan jalan
mengepres buah yang terdiri dari
sejumlah minyak dengan mesin screw
press. Setelah itu, serat buah kelapa
sawit akan terpisah dengan bijinya.
Sebenarnya serat ini masih mengandung
sedikit minyak. Kalori yang terkandung
diserat ini sekitar 2637-4554 kkal/kg.
Bagian luar biji yang dipisahkan dari
inti dinamakan cangkang. Cangkang
ini didapatkan dengan memecah
biji buah kelapa sawit dengan alat
pemecah. Cangkang ini mempunyai
kalori yang tinggi sekitar 4105-4802
kkal/kg, sehingga dapat dikonversikan
menjadi energi listrik. Tapi dalam
penggunaannya cangkang ini hanya
digunakan beberapa persen saja.
Bungkil kosong didapatkan dengan
cara, proses tandan buah segar(TBS)
yang dikelupas dengan menggunakan
alat kupas (Thresher).Sehingga buah
kelapa sawit mengelupas (keluar) dari
tandan buahsegar (TBS). Bungkil kosong
ini presentase jumlahnya paling besar
biladibanding dengan limbah kelapa
sawit lain dan juga dapat dikonversikan
ke dalam bentuk energi yang lain misal
energi panas.
Lumpur berasal dari kumpulan
limbah cair pada semua proses
termasuk proses akhir oleh sejumlah
uap dan air yang ditambahkan pada
proses mendapatkan minyak kelapa
sawit. Jumlah lumpur sekitar 60% dari
TBS,lumpur ini dapat diolah menjadi
pupuk urea.
Instalasi Pembangkit
Dalam proses konversi limbah
kelapa sawit keenergi listik, terdapat
dua macam proses, yakni proses
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pengambilan serabut dan cangkang
pada buah kelapa sawit, dan proses
konversi energi dari serabut dan
cangkang menjadi energi listrik.
Potensi biogas untuk dikonversi
menjadi energi listrik mempunyai
prospek yang menjanjikan karena
setiap 1 m3 biogas dapat menghasilkan
3 KWh. Sementara itu, telah ditemukan
bioreaktor hibrid anaerob yang mampu
mengubah 2,5 m3 limbah cair menjadi
biogas dengan waktu retensi (retention
time) 1 hari. Sistem ini telah memiliki
Hak Paten dengan No. P00201000841.
Penelitian yang dilakukan ini
merupakan penerapan dari teknologi
pembangkit
biogas
yang
telah
dipatenkan tersebut sebagai wujud
untuk memperkuat Sistem Inovasi
Nasional (SINas).
Oleh karena itu, pemanfaatan
limbah cair sebagai bahan baku
penghasil biogas dan selanjutnya biogas
dikonversi menjadi energi listrik sangat
menarik untuk dikembangkan sebagai
salah satu sumber energi baru dan
terbarukan serta dapat mengurangi
krisis energi listrik di Indonesia.
Pemanfaatan limbah sawit sebagai
bahan bakar pembangkit listrik
ini sekaligus menjadi solusi bagi
perkebunan, yang dituntut untuk
menerapkan
konsep
mekanisme
pembangunan bersih (CDM). Mengolah
limbah kelapa sawit menjadi energi
listrik.
Selain itu, limbah sawit juga bisa
diolah lagi menjadi pupuk kompos dan
gas metan.
Implementasi
Sejumlah perusahaan diketahui
tengah membangun pembangkit listrik
tenaga limbah. Di Sumsel, PT Pinago
Utama
membangun
pembangkit
berkapasitas 6 MW di perkebunan sawit
Desa Sugih Waras, Kecamatan Babat
Toman, Kabupaten Musi Banyuasin
(Muba).
”Energi panas listrik dihasilkan dari
pengolahan limbah padat atau cangkang
kelapa tersebut,” kata Direktur Utama
PT Pinago Utama Wilson Sutanto.
Selain itu, gas metan dihasilkan dari
pengolahan limbah cair dari pabrik
kelapa sawit, sedangkan kompos

dihasilkan dari pengolahan janjang
kosong atau cangkang kelapa sawit.
Pembangunan instalasinya butuh
waktu sekitar 6 bulan. Secara
sederhana, untuk mengolah limbah
sawit menjadi energi listrik 6 MW
itu dibutuhkan dandang atau tabung
raksasa berkapasitas 38 ton, dengan
struktur tabung yang cukup kuat untuk
menerima panas hasil pembakaran
pada suhu 380 derajat celsius. Selain
tabung raksasa, juga dibutuhkan sebuah
turbin uap berkapasitas 6.000 kilowatt.
Dari hasil energi listrik 6 MW
tersebut, PT Pinago sangat leluasa
mencukupi kebutuhan listrik untuk
penggunaan internal perusahaan, mulai
dari kawasan perkantoran, permukiman
karyawan, lokasi produksi pabrik,
hingga juga fasilitas umum, seperti
lampu penerangan jalan.
”Jadi, manfaatnya sangat besar,”
katanya. Selain bisa membantu
menekan pencemaran lingkungan
melalui pengurangan emisi gas
karbon dioksida, perusahaan juga bisa
menghemat pengeluaran listrik karena
tidak tergantung lagi dari PT PLN.
Berkaca dari keberhasilan PT
Pinago Utama tersebut, Gunardi
mengharapkan ada partisipasi dari
pelaku sektor industri lainnya di
Indonesia untuk terlibat dalam proyek
CDM atau mekanisme pembangunan
bersih tersebut.
PLN
PT Perusahaan Listrik Negara
(Persero) tidak ketinggalan, BUMN ini
telah menggandeng PT Atman Energy
untuk
pembangunan
pembangkit
listrik tenaga biomassal imbah kelapa
sawit di Sampit, Kalimantan Tengah,
berkapasitas 2 MW.
Limbahsawit yang tak terpakai
tersebut mengandung gas methane yang
akan dimanfaatkan sebagai sumber
energi. “Penggunaan limbah ini
lebih murah dibandingkan dengan
menggunakan BBM,” ujarnya, Kamis
(11/7/2013).
Harga pembelian listrik dari PLT
ini sebesar Rp 1.170/kWh. PLT ini
akan menyalurkan listrik di Sampit
yang masih terpisah dari kelistrikan
Kalimantan Tengah. Jika listrik ini

mengalir, maka penggunaan BBM dapat
menghemat Rp. 34 miliar.
PTPN V
Pengembangan
energi
listrik
berbahan bakar biogas ini juga telah
dilakukan PTPN III di Medan. Bila
selama ini perusahaan perkebunan
ini membeli listrik dari PLN, dengan
pemanfaatan gas sisa kelapa sawit maka
PTPN III tidak perlu lagi membeli listrik
dari PLN.
“Saat ini sedang dibangun prototipe
di PTPN III. Dana itu untuk recovering,
dan nantinya untuk listrik 100 pabrik itu
sendiri,” ujarnya. Untuk menghasilkan
listrik 2 MW harus disiapkan 6.000 ton
kelapa sawit.
Sementara itu, PT Perkebunan
Nusantara V menggandeng PT
Karya Mas Energi dan BPPT untuk
pembangunan
pembangkit
listrik
tenaga biogas dan penyediaan tenaga
listrik dengan daya 925 kw di Tandun.
“Pemanfaatan limbah sawit sebagai
sumber energi listrik perusahaan baru
memasuki tahun kedua,” kata Direktur
PTPN V Pekanbaru Heri Wibowo. PTPN
V memiliki potensi untuk menghasilkan
energi listrik dari limbah cair (biogas)
dan limbah padat (biomassa) hasil
pengolahan di PKS.
Potensi energi listrik yang dapat
dihasilkan, pada 2011 lalu untuk dari
biogas 13.869 KW, dan biomassa
35.557 KW dengan total energi yang
dihasilkan 49.426 KW. Pada 2012,
PTPN menargetkan 14.807 KW dari
biogas dan 38.286 KW untuk biomassa
atau 53.093 KW.
Selanjutnya potensi listrik dari
pembangkit listrik dari pemanfaatan
dan buah segar (TBS) 2011 sebesar
35.557 KW, dan 2012 sebesar 38.286
KW. Berdasarkan wilayah kerja, potensi
listrik biogas yang dimiliki PTPN V
Pekanbaru Kabupaten Rokan Hilir tahun
2011 sebesar 1.768KW dan 2012 sekitar
2.279 KW. Kabupaten Kampar 2011
sebesar 5.967 KW dan 2012 sebesar
5.813 KW.
Kabupaten Rokan Hulu pada 2011
sebesar 3.606 KW dan 2012 sebesar
4.039 KW. Kabupaten Siak, 2011 sebesar
2.529 KW dan 2012 sebesar 2.676 KW.
mi
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Opini WTP Kelima
untuk Kemenperin

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) untuk yang kelima kali dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun
2012.

K

ementerian
Perindustrian
(Kemenperin)
kembali
mempertahankan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
untuk yang kelima kali dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) atas
Laporan Keuangan tahun 2012.
WTP adalah opini tertinggi yang
diberikan BPK, kemudian Wajar
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Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf
Penjelasan (WTP-DPP), kemudian Tidak
Memberikan Pendapat (TMP), dan yang
terendah adalah Tidak Wajar (TW).
Bertempat di Auditorium BPK,
Jakarta 8 Juli 2013, penyematan
Opini WTP atas Laporan Keuangan
Kemenperin 2012 dilakukan secara
simbolis dengan penyerahan dokumen

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan
Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran
2012 oleh anggota BPK Sapto Amal
Damandari kepada Wakil Menteri
Perindustrian Alex SW Retraubun.
“Untuk yang kelima berturut-turut
kami mendapatkan WTP mulai dari
laporan keuangan,” ujar Wakil Menteri
Alex S.W. Retraubun seusai menerima

I n s e r t

piagam Opini WTP yang Kelima kali
dari BPK di Gedung BPK, di Jakarta,
Senin (8 Juli 2013). Dalam acara tersebut
dihadiri pejabat Eselon I Kemenperin
dan instansi terkait lainnya.
Keberhasilan
Kemenperin
memperoleh dan mempertahankan
opini WTP sejak tahun 2008 hingga
2012 tersebut merupakan komitmen
yang kuat dari jajaran pimpinan
didukung jajaran sumber daya manusia
berkualitas dan system manajemen
keuangan yang semakin baik serta
penjaminan mutu (quality assurance)
yang dilakukan pengawas internal.
Wamenperin mengatakan dalam
rangka mendukung terwujudnya tata
kelola yang baik (good governance) maka
pengelolaan keuangan Negara harus
dilakukan secara profesional, terbuka,
dan bertanggungjawab sesuai dengan
aturan pokok yang telah ditetapkan
dalam Undang-Undang Dasar 1945.
“Oleh karena itu, Kemenperin
bertekad meningkatkan akuntabilitas
keuangan, pelayanan publik, dan
inisiatif anti korupsi melalui berbagai
langkah yang akan dilakukan secara
berkesinambungan,” katanya.
Predikat
WTP,
selain
Key
Performance
Indicators
(KPI)
Menteri Perindustrian, merupakan
salah satu indicator keberhasilan
pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian Perindustrian
Wamenperin menegaskan rencana
aksi
untuk
memperoleh
dan
mempertahankan opini WTP dari
BPK, telah dicanangkan sejak tahun
2008 dalam bentuk Instruksi Menteri
Perindustrian, merupakan panduan
teknis operasional yang dilaksanakan
secara konsisten dan sungguh-sungguh.
Hal itu juga menjadi bentuk
komitmen mulai dari pimpinan
tertinggi sampai dengan seluruh staf
di lingkungan Kemenperin. “Iniprestasi
yang membanggakan tetapi sekaligus
tantangan untuk mempertahankannya,
karena target perolehan opini WTP
merupakan KPI Menteri Perindustrian,”
katanya.
Dalam rangka mencapai opini WTP,
Kemenperin setiap tahun mengeluarkan
instruksi Menteri Perindustrian kepada
seluruh Satuan Kerja (Satker) berupa

rencana aksi. Misalnya, diterbitkan
instruksi
Menteri
Perindustrian
No.
472/M-IND/8/2010
tentang
rencana aksi mempertahankan opini
WTP LK Kemenperin. Adapun usaha
yang dilakukan Kemenperin untuk
mem¬perta¬hankan opini WTP, berupa
tindak¬lanjut
dan
menyelesaikan
seluruh temuan BPK atas dan tahun
sebelumnya.
Selain itu, melakukan monitoring
pelaksanaan pemeriksaan rutin atas
fisik kas dan meningkatkan fungsi
tugas administrasi dan tugas verifikasi
barang pada kuasa pengguna anggaran.
“Kami juga meningkatkan pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa sesuai
dengan ketentuan dan mematuhi
spesifikasi teknis yang ditetapkan dan
menghindari pemecahan paket,” ungkap
Alex.
Pihaknya juga menerapkan sistem
komputerisasi SAK (Sistem Akuntansi
Keua¬ngan) dan SIMAK BMN (Sistem
Informasi
Manajemen
Akuntansi
Barang Milik Negara) antar Satker
di lingkungan Kemenperin secara
berjenjang.
Sementara itu, Pengelolaan Barang
Milik Negara (BMN) pada kementerian/
lembaga (K/L) yang semakin baik
akan mendukung pencapaian opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP).
“Kalau semua pengelolaan BMN
di kementerian/lembaga bagus dan
berkualitas, maka LKPP pasti mendapat
opini WTP,” kataDodi Iskandar,
Direktur Barang Milik Negara,
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
Kementerian Keuangan.
Namun, WTP bukanlah tujuan akhir,
karena tujuan akhir yang sebenarnya
adalah akuntabilitas dan transparansi
dalam mengelola keuangan negara.
Pihaknya berharap, K/L yang sudah
memperoleh opini WTP dari BPK dapat
mempertahankan opini WTP yang telah
diraih.
“Kementerian Pertahanan, misalnya,
berhasil meningkatkan opini atas
laporan keuangannya setelah 3 tahun,”
kata Dodi. Hal ini patut diapresiasi
karena aset Kementerian Pertahanan
sangat banyak dan tersebar di seluruh

wilayah Indonesia. Namun, dengan
perjuangan yang keras opini WTP
akhirnya berhasil diraih.
Menurutnya, sosialisasi menjadi
sarana untuk meningkatkan kualitas
pengelolaan BMN agar semakin baik
dari tahun ke tahun. Di sinilah peran
Direktorat Jenderal Keuangan Negara
(DJKN) memberikan bimbingan.
Dia juga mengingatkan agar temuan
BPK yang belum selesai dapat segera
dituntaskan, seperti aset yang tidak
diketahui keberadaannya, aset yang
tidak memiliki bukti kepemilikan,
dan aset yang dipakai pihak ketiga.
Walaupun secara kuantitas temuan
tersebut tidak signifikan, dia berharap
agar temuan segera diselesaikan.
Dasar Kuat
Anggota BPK Sapto Amal Damandari
menilai Kemenperin selama lima tahun
berturut-turut telah mampu menyajikan
Laporan Keuangan secara wajar
sehingga dapat dijadikan dasar yang
kuat untuk pengambilan keputusan.
Wamenperin optimistis mampu
mempertahankan opini WTP dari
BPK untuk tahun-tahun selanjutnya.
Pemberian opini WTP ini juga
diharapkan dapat mendorong dan
memotivasi jajaran Kemenperin untuk
mempertahankan system pengelolaan
dan penatausahaan keuangannegara,
sehingga dapat menjadi kementerian
yang terdepan dalam pengelolaan
keuangan Negara secara transparan
dan akuntabel.
Opini BPK merupakan pengakuan
dan pernyataan professional pemeriksa
mengenai
kewajaran
informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan. Oleh karena itu, dalam
melakukan pemeriksaan atas laporan
keuangan kementerian/lembaga, BPK
memperhatikan empat faktor prinsip.
Keempatnya adalah kesesuaian
penyajian Laporan Keuangan dengan
Standar Akuntasi Pemerintah (SAP),
kecukupan pengungkapan informasi
keuangan dalam Laporan Keuangan
sesuai dengan pengungkapan yang
diatur SAP, kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan, dan
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
mi
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Industri:

Tulang Punggung Ekonomi
oleh : Yani Iriawadi
Kemajuan ekonomi Indonesia masa depan sangat tergantung pada kemajuan industri nasional. Oleh
karena itu, pembangunan industri tidak hanya mengandalkan pada industri yang berbasis sumber
daya alam, tetapi lebih diarahkan pada industri yang berbasis sumber daya manusia, termasuk
peningkatan penguasaan teknologi, riset dan pengembangan, inovasi dan kreativitas.

S

ejak tahun 2010, industri
pengolahan non-migas mampu
mencatatkan
pertumbuhan
yang cukup tinggi, dan pada
tahun 2011 mencapai 6,74%. Ini adalah
pertama kalinya sejak tahun 2005
industri pengolahan non-migas tumbuh
lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.
Pada semester I tahun 2013,
pertumbuhan industri pengolahan nonmigas adalah sebesar 6,58%, lebih tinggi
dibandingkan periode yang sama tahun
2012 sebesar 5,58%,dengan cabangcabang industri yang tumbuh tinggi
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antara lain industri logam dasar, besi
dan baja sebesar 12,98%, diikuti industri
alat angkut, mesin dan peralatannya
sebesar 9,40%, industri barang dari
kayu dan hasil hutan sebesar 8,45%,
serta industri pupuk, kimia dan barang
dari karet sebesar 8,03%.
Dengan pertumbuhan yang cukup
tinggi tersebut, diharapkan target
pertumbuhan industri pengolahan non
migas tahun 2013 sebesar 7,1% (skenario
optimis) atau 6,5% (skenario moderat)
akan dapat tercapai.
Dalam
rangka
mencapai

pertumbuhan industri pengolahan non
migas di atas, telah dilakukan program
hilirisasi industri untuk meningkatkan
nilai tambah dalam negeri, terhadap
industri berbasis agro (CPO, kakao,
karet, rotan), industri berbasis sumber
daya mineral (besi, aluminium, nikel,
tembaga) dan industri berbasis migas
(petrokimia).
Hasil-hasil yang dicapai pada tahun
2012 antara lain: (1) industri berbasis
agroberupa pengolahan CPO dengan
total investasi Rp 30 triliun, pengolahan
kakao dengan total investasi US$333
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juta, dan pengolahan karet dengan
investasi US$1,1 miliar; (2) industri
berbasis mineral logam dengan
total investasi US$17,5 miliar berupa
pengolahan bijih bauksit, bijih besi,
bijih nikel, dan bijih tembaga; serta (3)
industri berbasis migas (petrokimia)
dengan total investasi US$8 miliar.
Kebijakan yang telah dilakukan
adalah pemberian insentif berupa
taxholiday yang pada tahun 2012 telah
diberikan kepada investor pabrik
butadiene dengan nilai investasi US$150
juta dan investor pabrik oleokimia
dengan nilai investasi US$133 juta.
Pada tahun 2013 akan diberikan
fasilitas taxholiday kepada beberapa
perusahaan yang pada saat ini
sedang dalam proses finalisasi untuk
ditetapkan.
Insentif lain yang diberikan adalah
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
(BMDTP) yang pada tahun 2012 mampu
menyerap Rp 91,9 miliar (21,5% dari
pagu BMDTP). Kebijakan ini akan
dilanjutkan pada tahun 2013 dengan
menyediakan pagu anggaran sebesar
Rp 706,1 miliar.
Selain itu, juga telah diberikan
bantuan untuk restrukturisasi mesin/
peralatan pabrik tekstil dan alas kaki
pada tahun 2012 sebesar Rp 144,49
miliar yang menghasilkan investasi
sebesar Rp 1,74 triliun untuk 161
perusahaan, yang akan dilanjutkan pada
tahun 2013 dengan pagu anggaran Rp

110,5 miliar.
Fasilitas lainnya adalah pemberian
bantuan peningkatan kemampuan
pabrik gula pada tahun 2012 senilai Rp
200 miliar untuk 8 perusahaan yang
meningkatkan kapasitas giling sebesar
11,78% dan kapasitas produksi menjadi
2,74 juta ton.
Selain pemberian insentif, dalam
rangka
mensukseskan
program
hilirisasi industri, juga diterapkan
disinsentif berupa pengenaan bea
keluar terhadap 65 jenis mineral, CPO,
kakao, dan larangan ekspor rotan.
Sementara itu, dalam penerapan
SNI guna melindungi industri dalam
negeri dari masuknya produk-produk
impor dengan kualitas rendah, pada
tahun 2010-2012 telah disusun
sebanyak 307 buah RSNI untuk 11
kelompok industri, yaitu: permesinan,
alsintan, elektronika dan rumah tangga,
tekstil, kulit dan alas kaki, makanan,
minimunan dan tembakau, logam, karet
dan plastik, dan kertas. Sampai dengan
tahun 2013, Kementerian Perindustrian
telah menetapkan 87 SNI Wajib, serta
menunjuk 31 lembaga sertifikasi
produk dan 57 laboratorium uji untuk
mendukung pemberlakuan SNI Wajib
tersebut.
Ke depan, selain melanjutkan
program hilirisasi industri berbasis
sumber daya alam, Pemerintah akan
memprioritaskan
pengembangan
industri yang berbasis kemampuan

sumber daya manusia dan teknologi.
Dalam
rangka
mendukung
pengembangan
industri
tersebut,
Kementerian
Perindustrian
akan
memperkuat
kemampuan
Balai
Besar dan Baristand Industri untuk
mengembangkan R & D, teknologi dan
inovasi. Bentuk penguatan tersebut
meliputi penguatan laboratorium uji
untuk penerapan SNI wajib, sertifikasi
produk, kalibrasi alat, pelatihan
SDM industri, serta penanggulangan
pencemaran lingkungan.
Selain itu, untuk mempercepat
pertumbuhan
industri
berbasis
kemampuan sumber daya manusia
dan teknologi, akan diberikan insentif
berupa pengurangan pajak (double
tax deductable) bagi industri yang
melakukan R & D, relaksasi ketentuan
persyaratan taxholiday khususnya
tentang batasan investasi, dan relaksasi
ketentuan persyaratan pemberian tax
allowan cek hususnya tentang bidang
usaha yang akan mendapat fasilitas tax
allowance.
Sementara
untuk
mendorong
industri perkapalan dalam negeri,
diusulkan pembebasan PPN industri
galangan kapal untuk pengadaan bahan
baku, komponen, dan perlengkapan
kapal.
Adapun industri-industri yang akan
dikembangkan antara lain: industri
permesinan, industri alat berat, industri
alat kesehatan, industri kendaraan
bermotor dengan emisi rendah, industri
perkapalan, industri kedirgantaraan,
industri
perkeretaapian,
industri
alat pertahanan, industri elektronika
dan telematika, serta industri kreatif
perangkat lunak &konten multimedia.
Sebagai prasyarat untuk tercapainya
target pertumbuhan industri pengolahan
non-migas
dan
terwujudnya
pengembangan
industri
berbasis
kemampuan sumber daya manusia
dan teknologi, diperlukan jaminan
ketersediaan gas baik sebagai bahan
baku maupun energi, ketersediaan
listrik, dukungan infrastruktur yang
baik seperti jalan raya, pelabuhan dan
rel kereta api, serta penyediaan lahan
untuk kawasan industri. mi
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Ir. GEMBONG DANUDININGRAT

MENJADIKAN INDONESIA
SEBAGAI MACAN PANGAN DUNIA
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arut marut pangan Nasional
yang terjadi di negeri ini tidak
pernah terselesaikan secara
tuntas. Kelangkaan kedelai
yang sering kali terjadi adalah salah
satu bukti dari sekian banyak masalah
dibidang pangan yang meresahkan
mayarakat dan pengrajin tahu-tempe
di seantero tanah air. Belum lagi
persoalan impor pangan yang dari
tahun ke tahun cenderung meningkat
volume dan jenisnya. Melonjaknya
impor pangan membuktikan bahwa,
upaya mengurangi atau mensubtitusi
produk pangan impor belum berjalan
sesuai keinginan.
Itulah sekilas potret persoalan
pangan yang terjadi di tanah air, meski
memiliki lahan luas, subur dan kaya
sumber alam, tetapi kita sudah terlena
untuk memberdayakannya. Namun
ditengah-tengah kegalauan itu, kita
masih bisa berbesar hati karena masih
ada sosok yang sangat peduli terhadap
masalah ini. Sosok itu adalah seorang
pakar yaitu Ir. Gembong Danudiningrat.
Jebolan Fakultas Peternakan Universitas
Gajah Mada, Yogyakarta, tahun 1981
itu memiliki kepedulian yang besar
terhadap kondisi pangan nasional, yang
mendorongnya bercita-cita menjadikan
Indonesia sebagai Macan Pangan Dunia.
Ditemui di Pusdiklatnya dikawasan
Cangkringan. Dia menyatakan kita
memiliki
kekayaan
alam
yang
melimpah dan jika kita kelola secara
professional dan melibatkan peran
serta masyarakat diyakini dapat
menjadi Negara Super Power dibidang
pangan. Disinilah saya melihat ada
kebijakan yang kurang tepat, sehingga
produk pertanian yang dihasilkan tidak
optimal, “ujar Gembong Danudiningrat.
Ia mencontohkan, penggunaan pupuk
non organic yang sudah puluhan tahun
misalnya, tanpa disadari akan merusak
struktur tanah dalam jangka panjang.
Lain halnya jika menggunakan pupuk
organik yang memiliki kandungan
bakteri yang mampu mengikat Nitrogen
dalam udara dan tanah serta dengan
bakteri pengikat phosphor dan unsurunsur lainnya.
Keseluruhan bakteri tadi akan
meningkatkan unsur hara yang alami
sehingga struktur tanah menjadi
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lebih baik. “Apa yang saya katakan itu
didasari penelitian yang cukup panjang,
sehingga penggunaan pupuk organik
terbukti jauh lebih efektif dan efisien,”
ujarnya. Karenanya, sudah saatnya bagi
Pemerintah dan masyarakat petani
lebih menggalakkan penggunaan pupuk
organik. Ia berpendapat, penggunaan
pupuk organik secara besar-besaran
adalah relevan dengan trend dunia saat
ini yang menghendaki produk-produk
pertanian yang ramah lingkungan
dan aman dikonsumsi. Kesemuanya
ini mengacu pada semboyan dunia,
Go Green, yang menghendaki produk
tanaman pertanian yang ramah
lingkungan dan hijau.
Menjawab pertanyaan reporter
Media Industsri tentang kemungkinan
sulitnya merealisasikan mimpinya
menjadikan Indonesia sebagai Macan
Pangan Dunia, Gembong mengaku
optimis bahwa suatu saat nanti
citacitanya bakal terwujud. Meskipun
belum dituangkan dalam bentuk konsep,
tapi dia sudah memiliki program jangka
pendek, menengah, dan jangka panjang
dilakukannya penelitian misalnya,
diarahkan menghasilkan pupuk yang
mampu memproduksi hasil pertanian
dan perikanan dalam jumlah besar,
berkualitas dan waktu panenan yang
lebih singkat. Pupuk hasil penelitiannya
dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan
pakan ternak, pakan ikan, bahan energy
seperti Bio Etanol, bahan pembasmi
hama penyakit seperti pembuatan cuka
dari asap sampah pertanian.
Selain itu, dia juga melakukan
penelitian mengenai pemanfaatan
bakteri dalam pengolahan limbah,
baik untuk pembuatan pupuk maupun
bahan pakan ternak ataupun ikan. hasil
penelitian itu sudah diuji coba, dan telah
dipatenkan serta diberi nama bakteri
GB1. Bakteri GB1 ini dapat digunakan
untuk limbah pertanian, perikanan
dan peternakan serta terbukti mampu
menghasilkan produk yang ramah
lingkungan.
Disamping itu, Ir. Gembong
Danudiningrat yang juga seorang
pakar obat-obatan herbal ini juga
memperkenalkan sistim pertanian
multikultur kepada para petani di
daerah Yogyakarta, Riau, Sulawesi,
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Sumatera, Bali, dan sekitarnya.
Menurutnya, penerapan sistim
multikultur
banyak
memberikan
keuntungan. Dia menjelaskan, apabila
menggunakan sistim monokultur, hasil
yang didapat hanya satu jenis produk
pertanian saja, misalnya padi. Tetapi,
bila menerapkan sistim multikultur,
dalam satu lahan bisa dijadikan berbagai
“garapan”, seperti usaha pertanian,
perikanan, dan peternakan. Melalui
usaha peternakan dapat dihasilkan
pupuk organik yang bisa dipakai untuk
memupuk pertanian. Sementara hasil
limbah pertanian bisa dimanfaatkan
untuk pakan ternak atau pakan ikan.
“Dengan begitu, resiko kerugian
akibat gagal panen misalnya, bisa ditekan
sekecil mungkin dan dapat ditutup dari
hasil usaha lainnya. Disamping itu,
sistim pertanian multikultur juga bisa
memutus mata rantai hama penyakit
pada hewan ternak maupun tanaman,”
tutur Gembong penuh semangat.
Seperti tidak pernah berinovasi,
Gembong juga memperkenalkan metoda
baru dalam pengelolaan pertanian yakni,
pertanian terpadu organik. Metode ini
diciptakannya dengan pertimbangan
62
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banyak penemuan teknologi di dunia
yang selain mempermudah kualitas
hidup manusia untuk hidup lebih
berkualitas, juga bisa berdampak
terhadap perusakan keselarasan alam.
Dari hasil uji coba metoda pertanian
terpadu organik ternyata menghasilkan
produkproduk pertanian berkualitas
tinggi, tanpa merusak sumber daya
alam dan tanpa merusak pelestarian
lingkungan hidup.
Dari hasil uji coba keseluruhan
penelitian yang pernah dilakukannya,
telah menghasilkan bibit jambu (hasil
silangan), waktu panen yang pendek,
tidak mengenal musim dan dengan
ukuran fisik 3-5 kali lebih besar dari
buah jambu pada umumnya. Begitu
juga tanaman sayuran dan kedelai yang
hanya satu bulan bisa dipanen, dengan
hasil produksi dua kali lebih banyak
dan tahan hama penyakit. Sementara
itu, pengolahan bahan protein rendah
menjadi tinggi, terbukti bermanfaat
untuk perikanan dan peternakan.
Dari peternakan ayam, ia berhasil
menemukan jenis Ayam Kamper atau
singkatan Ayam Kampung Super,
dengan masa pemeliharaan sampai

panen, Cuma membutuhkan waktu 40
sampai 45 hari. Keberhasilan lain diraih
Ir. Gembong adalah penemuannya
dalam pengolahan limbah sampah yang
bebas bau dan lalat.
Dengan cita-citanya itu, ia pun
mengupayakan agar petani diberbagai
provinsi bisa memanfaatkan hasil
penelitiannya. Tanpa rasa segan, ia
sering menyambangi petani dibeberapa
daerah guna memberikan penyuluhan
dan
pembinaan
bagaimana
menghasilkan produk pertanian dan
perikanan yang ramah lingkungan
dengan hasil panen yang melimpah.
Selain pembinaan langsung, sosok
Gembong juga memberikan Diklat
singkat bagi petani dan masyarakat
bagi petani dan masyarakat di areal
pembibitan dan percontohan miliknya
di Cangkringan, Kaliurang. Sleman
Yogyakarta.
Di Pusdiklat ini ia memberikan
teori dan praktek beternak, berkebun
sayuran, perikanan, dan cara-cara
pembuatan pupuk organik. Gembong
berharap, agar setiap petani yang
belajar di Pusdiklatnya bisa menularkan
pengetahuan yang diperoleh kepada
warga masyarakat lainnya. “Dengan
strategi Getok Tular itu, diharapkan
terjadi penyebaran pengetahuan di
berbagai wilayah, dan secara bertahap
dan berkelanjutan. Diharapkan seluruh
warga masyarakat terutama dipedesaan
dapat menggunakan hasil penelitiannya
yang sudah terbukti produktif, efektif
dan efisien,” katanya.
Berkat usaha-usaha yang sudah
dilakoninya sejak tahun 1990, saat ini
tercatat sekitar seratus ribu petani,
termasuk kaum muda pengangguran,
telah
menerapkan
“ilmu”
yang
diberikannya
baik
pada
usaha
perikanan, perkebunan, maupun usaha
pertanian.
“Jika diseluruh daerah dapat berhasil
mengembangkan tanaman pangan,
peternakan dan perikanan dengan hasil
yang berlipat ganda serta dibarengi
dengan
berkembangnya
industri
pengolahan, Insya Allah Indonesia bisa
menjadi Macan Pangan Dunia, ujar Ir.
Gembong Danudiningrat dengan nada
optimis. Semoga! mi
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