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Memperkuat Struktur Industri
Pembaca yang Budiman,
Bumi Nusantara adalah negeri yang diberkahi Tuhan.
Karunia-Nya berlimpah ruah. Tidak saja meliputi apa yang
permukaan bumi, tetapi juga yang ada di bawah permukaan
bumi. Seperti gambaran surga, apa yang kita butuhkan semua
tersedia. Udara yang hangat, tanah subur, beragam flora dan
fauna, hingga sumber daya mineral yang lengkap.
Sumber daya mineral itu adalah modal pembangunan.
Semestinya kekayaan alam ini, sesuai dengan amanat UUD
45 pasal 33, “Dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan sumber
daya alam ini Indonesia memiliki keunggulan komparatif.
Agar bisa membawa sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
maka diperlukan perubahan paradigma pengelolaan agar
menjadi sebuah keunggulan kompetitif, yang berbasis pada
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam konteks ini, ekspor bahan tambang mineral mentah
tidak dibenarkan lagi. Bukan saja dari tinjauan konstitusi,
tetapi juga berdasarkan pertimbangan strategi daya saing
ekonomi. Ekspor bahan mentah bukan saja membuat keropos
struktur industri, tetapi juga membuat Indonesia kehilangan
nilai tambah besar, dan menjadi bangsa yang tergantung pada
bangsa lain. Hilirisasi dalam solusi kunci. Kata Menperin M.S.
Hidayat, ”Mutlak diperlukan. Tak bisa ditawar-tawar lagi.”
Oleh karena itu, menjadi penting mengangkat tema
hilirisasi industri tambang mineral menjelang diberlakukannya
larangan ekspor bahan tambang mineral mentah 13 Januari
2014, sesuai dengan amanat UU No 4 tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). Terlebih
lagi, sejak UU ini diberlakukan, ekspor bahan tambang
mentah justru dilakukan secara jor-joran. Banyak tantangan,
tetapi juga tak sedikit peluangnya yang terbuka.
Pembaca yang budiman,
Hilirisasi bukan saja pada sektor industri tambang mineral,
dan telah dilakukan jauh – jauh hari pada sektor lainnya.
Hilirisasi adalah syarat mutlak membangun struktur industri
yang kuat. Ini dicirikan dengan kelengkapan mata rantai
industri dari hulu hingga hilir, dan keterkaitan yang kuat di
antara mata rantai itu.
Berbagai kebijakan untuk meningkatkan daya
saing industri terus dikembangkan, termasuk kebijakan
pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI), mulai
dari produk baja, produk berbahan karet, hingga produk
perlengkapan rumah tangga.
Kerja sama dengan pihak luar negeri juga terus dilakukan,
terutama untuk menarik investasi bagi aktivitas penciptaan
nilai tambah di dalam negeri, serta membuka akses pasar
ekspor yang lebih luas. Untuk ini, kami angkat satu topik
Indonesia-China Business Luncheon.

Pembaca yang Budiman,
Dengan sumber daya melimpah, bukan saja faktor produksi
tetapi juga pasar yang menjanjikan, telah membuat Indonesia
sebagai surga bagi pengembangan bisnis bagi perusahaan–
perusahaan global melalui pengembangan pabriknya.
Hankook Tire secara resmi mengoperasikan pabrik
barunya di Cikarang pada Selasa (17/9/2013), setelah
perusahaan produsen ban ketujuh terbesar di dunia asal Korea
ini memulai pembangunan 2 tahun 3 bulan.
Sementara itu, adalah anak perusahaan Firmenich
SA—produsen parfum dan bumbu terbesar kedua dunia
yang berbasis di Meyrin, Swiss, melakukan ekspansi dengan
membangun pabrik baru di Karawang senilai tidak kurang
dari US$33 juta.
Perusahaan lain yang tertarik membenamkan modalnya
adalah NIVL Join Stock Company. Perusahaan gula pasir
yang berkantor pusat di Ho Chi Minh City Vietnam ini akan
membangun pabriknya di Ketol, Aceh Tengah.
Sementara itu, ketersediaan bahan baku pulp and
paper yang masih berlimpah, dan prospek pasar dunia
yang cerah mendorong Grup Sinarmas terus memperluas
kapasitas produksi. Tahun ini, grup perusahaan milik Eka
Tjipta Widjaja ini memulai pembangunan pabrik barunya di
Sumatra Selatan.
Pembaca yang budiman,
Secara khusus, pada edisi ini kami juga menampilkan
liputan KTT APEC di Nusa Dua Bali, 5-7 Oktober 2013.
Banyak hal penting dan strategis yang ditelorkan forum
bertema Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth, untuk
menjawab tantangan dunia yang dalam pengaruh krisis
keuangan dan ekonomi.
Tidak kalah menarik adalah berbagai kegiatan rangkaian
APEC, seperti CEO Summit yang dihadiri oleh lebih dari
1.200 CEO/ chairman perusahaan global dan 11 kepala
negara. Rangkaian lainnya adalah Konferensi APEC untuk
Penggunaan Energi Bersih, Terbarukan, dan Berkelanjutan.
Pembaca yang Budiman,
Seperti edisi sebelumnya, kami mengangkat cerita
inspiratif dari tokoh industri. Pada rubrik teknologi, kami
pilihkan kabar kebangkitan industri pesawat terbang, yang
dirintis oleh Ilham Akbar Habibie—anak sulung mantan
Presiden Habibie, melalui PT RAI.
Sementara untuk topik tokoh, kami pilihkan sosok Alim
Markus, bos Grup Maspion. Bukan karena belakangan ini
sering tampil dalam iklan televisi, Alim Markus layak menjadi
sosok yang menginspirasi karena perjalanannya membangun
industri, juga komitmennya pada Indonesia.
Selamat menikmati..
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SuratPembaca

Syarat Perusahaan Rekondisi
Saya ingin mengetahui syaratsyarat perusahaan rekondisi untuk
bisa mengimpor barang modal bukan
baru, dan bagaimana mendapatkan
rekomendasi untuk melakukan impor
barang-barang tersebut?
Rusmin, Surabaya
Jawab
Ketentuan tentang pemberian
rekomendasi atas impor barang modal
bukan baru diatur dalam Peraturan
Dirjen Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi No 13 /IUBTT/
PER/2002 tentang Petunjuk Teknis
Pemberian
Rekomendasi
serta
Pedoman Teknis Pelaksanaan Survei
Kemampuan Perusahaan Rekondisi
dan Perusahaan Remanufakturing,
yang telah diperbarui dengan Peraturan
Dirjen IUBTT No 7/IUBTT/
PER/4/2013.
Sebagai mana peraturan tersebut,
perusahaan rekondisi yang akan
mengimpor barang modal bukan baru
wajib memiliki fasilitas produksi untuk
melakukan proses, sekurang-kurangnya
terdiri dari area pembongkaran, fasilitas
perbaikan, perakitan, dan pengujian
kinerja. Selain itu, perusahaan tersebut
juga wajib memberikan jaminan / garansi
mutu.
Selanjutnya, perusahaan mengajukan
permohonan rekomendasi impor kepada
Direktur Pembina Industri. Misalnya,
bagi perusahaan rekondisi dan perusahaan
remanufakturing harus melampirkan
fotokopi izin usaha industri yang
kegiatan usahanya melakukan rekondisi
dan manufakturing, fotokopi NPWP,
fotokopi Angka Pengenal Impor Produsen
(API-P), rencana impor barang bukan
baru, laporan hasil survei perusahaan
rekondisi, bukti permintaan dan surat
pernyataan bermaterai
cukup dari
perusahaan pemakai langsung dalam
negeri serta bukti kemampuan pelayanan
purna jual.
Untuk selengkapnya silakan Anda
situs Kementerian Perindustrian pada
laman http://regulasi.kemenperin.go.id
Demikian Terimakasih.
Redaksi.

SPPT SNI Lampu Swa Balast
Bagaimana tatacara permohonan
mendapatkan
Sertifikat
Produk
Penggunaan Tanda (SPPT) SNI bagi
lampu swa balast untuk pelayanan
pencahayaan umum?
Suhardi Suharto, Jakarta
Jawab
Permohonan SPPT SNI lampu swabalast untuk pelayanan pencahayaan
umum ditujukan kepada LSPro yang
ditunjuk Menteri. Pemohon SPPT
SNI ini bisa berupa perusahaan dalam
negeri, atau perusahaan luar negeri.
Bagi perusahaan luar negeri, wajib
menunjuk
perusahaan
perwakilan
yang berkedudukan di Indonesia yang
dibuktikan dengan surat penunjukkan
yang diketahui oleh pejabat diplomatik
bidang perindustrian / ekonomi atau
konselor Indonesia di negera setempat.
Perusahaan yang ditunjuk tersebut,
bertanggung-jawab sepenuhnya atas
pemenuhan ketentuan penerapan SNI
secara wajib pada lampur balast untuk
pelayanan pencahayaan umum asal impor
yang beredar di Indonesia.
Legalitas keberadaan perusahaan
perwakilan dan importir dibuktikan
dengan perizinan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
Untuk selengkapnya silakan Anda
situs Kementerian Perindustrian pada
laman http://regulasi.kemenperin.go.id
Demikian Terimakasih.
Redaksi.

Jumlah Perusahaan Pulp
Saya ingin mengetahui total jumlah
perusahaan pulp and paper yang terdata
di kementerian perindustrian secara
resmi untuk wilayah indonesia (total
seluruh indonesia), dan total khusus di
pulau sumatera.
Terima kasih atas bantuannya dan
jawabannya.
(Andrean)
Jawab
Silahkan Saudara dapat mengakses
website
www.kemenperin.go.id
=>Statistik Industri => direktori
perusahaan, kemudian masukkan kata
kunci produk, lokasi atau nama perusahaan
yang diperlukan.
Mohon maaf,untuk saat ini direktori
perusahaan
masih
berupa
nama
perusahaan, alamat dan nomor telepon
yang bisa dihubungi.
Terima Kasih
Redaksi.
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Selambat-lambatnya 13 Januari
2014, seluruh pemegang
kontrak karya pertambangan
mineral diwajibkan melakukan
peningkatan nilai tambah di
dalam negeri (hilirisasi) paling
lambat 13 Januari 2014. Ini
merupakan amanat Undangundang No 4 tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara (Minerba).

Minerba
Hilirisasi

Meningkatkan Potensi Industri Nasional

M

ineral adalah senyawa
anorganik yang terbentuk
di alam, yang memiliki
sifat fisik dan kimia
tertentu serta susunan kristal teratur
atau gabungan lainnya yang membentuk
batuan, baik dalam bentuk lepas atau
padu. Pertambangan mineral digolongkan
atas empat macam, yakni pertambangan
mineral radioaktif, pertambangan mineral
logam, pertambangan mineral bukan
logam; dan pertambangan batuan.
Indonesia adalah negeri kaya raya
akan tambang mineral. Dari jenis mineral
logam, misalnya, Indonesia memiliki
pirit, /bijih besi, bijih mangan, bijih
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tembaga, nikel, kobalt, aluminium, seng,
krominium, antimoni, molibdenium,
titanium, perak, emas, hingga platinum.
Adapun dari jenis mineral terdapat
kuarsa, kuarsit, kaolin, batu kapur, feldspar,
zeolit, hingga intan. Sementara itu dari
jenis batuan di antaranya garnet alami,
marmer, onik, perlit, granit, gabro, basalt,
opal, chert/rijang, krisoprase, garnet, agat,
topas, hingga batu giok.
Hilirisasi ini dimaksudkan untuk
meningkatkan produk akhir dari usaha
pertambangan atau pemanfaatan terhadap
mineral ikutan agar tercipta nilai tambah
yang lebih besar. Selain itu, hilirisasi ini
juga dimaksudkan agar tersedianya bahan

baku industri di dalam negeri, terciptanya
lapangan pekerjaan, dan peningkatan
penerimaan negara.
Selama ini, tambang mineral
cenderung diekspor dalam bentuk
mentah. Di satu sisi, Indonesia kehilangan
peluang mendapatkan nilai tambah, dan di
sisi lain pihak asing banyak diuntungkan
mendapatkan bahan baku industrinya
serta nilai tambah yang besar.
Di samping itu, liberalisasi eksploitasi
dan eksplorasi mineral Indonesia oleh
pihak asing justru banyak meninggalkan
masalah sosial dan lingkungan yang
parah. Sebagai sumber daya alam yang
tidak dapat diperbarui, cadangan mineral

LaporanUtama

Sumberdaya & Cadangan Komoditas Utama Pertambangan (Juta Ton)
Mineral Logam

Sumberdaya

Tembaga

Cadangan

66,200

41,470

Emas Primer

0,005

0,003

Perak

0,360

0,011

Bijih Nikel

1.338,200

627,800

Pasir Besi

47,170

9,600

207,930

23,940

0,620

0,460

Bauksit
Timah

Sumber: Kementerian ESDM dalam Alamsyah, 2006. Diolah

kebutuhan tata kelola dan pengusahaan
potensi mineral secara mandiri, andal,
transparan, berdaya saing, efisien,
dan berwawasan lingkungan, guna
menjamin
pernbangunan
nasional
secara berkelanjutan. UU ini sekaligus
menggantikan UU No 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan yang sudah tidak sesuai
lagi.
Pemerintah telah menerbitkan empat
Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan

pelaksana UU tersebut, yakni PP 22/2010
tentang Wilayah Pertambangan (WP),
PP 23/2010 tentang Kegiatan Usaha
Pertambangan Minerba, PP 55/2010
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan dan Pengelolaan Usaha
Pertambangan Minerba, serta PP 78/2010
tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.
Kemudian, Inpres No 3 Tahun 2013
Tentang Percepatan Peningkatan Nilai
Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan
Pemurnian di Dalam Negeri. mi

yang semakin menipis sangat merugikan
Indonesia.
Padahal, mineral sejatinya adalah
karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai
modal pembangunan Indonesia dan
mempunyai peran penting dalam
memenuhi hajat hidup orang banyak.
Oleh karena itu, sesuai dengan
konstitusi, pengelolaannya harus dikuasai
oleh Negara untuk memberi nilai tambah
secara nyata bagi perekonomian nasional
dalam usaha mencapai kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.
Kegiatan usaha pertambangan
mineral dan batu bara yang merupakan
kegiatan usaha pertambangan di luar
panas bumi, minyak dan gas bumi serta
air tanah mempunyai peranan penting
dalam memberikan nilai tambah secara
nyata kepada pertumbuhan ekonomi
nasional dan pembangunan daerah
secara berkelanjutan.
Dengan
mempertimbangkan
perkembangan
nasional
maupun
internasional, UU No 4 tahun 2009—
yang mengamanatkan hilirisasi dan
pengendalian, adalah jawabannya atas
Media Industri • No. 04 - 2013
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Pengendalian

Ekspor Bijih Mineral
Komoditas logam yang menonjol dalam memberikan kontribusi kegiatan penambangan dan
metalurgi di Indonesia terhadap pendapatan negara dan pendorong bagi kegiatan di sektor lain,
di antaranya tembaga, nikel, emas, timah, bijih besi, dan bauksit. Sumber bahan tambang tersebut
hampir kesemuanya dapat ditemukan di Indonesia dalam berbagai kategori, baik terduga, terekam,
terukur dan tertambang.
Perlawanan Para Pengusaha

Terbitnya UU No. 4 Tahun 2009, yang
di antaranya mewajibkan pengolahan
hasil tambang di dalam negeri,
mendapatkan reaksi dari para pengusaha.
Alih-alih menunjukkan suatu rencana
komprehensif hilirisasi, mereka justru
kian gencar melakukan ekspor bijih
mineral besar-besaran.
Berdasarkan data Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam
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3 tahun terakhir setelah UU No. 4 Tahun
2009 diterbitkan, telah terjadi peningkatan
ekspor bijih mineral secara besar-besaran,
seperti ekspor bijih nikel meningkat
sebesar 800%, bijih besi meningkat 700%,
dan bijih bauksit meningkat 500%.
Pada 2008 ekspor komoditas paduan
logam ini sebanyak 5 juta ton, akan tetapi
pada 2011 angka ekspornya menjadi 33
juta ton. Hal yang sama juga terjadi pada
bijih bauksit yang naik 5 kali lipat dari 10

juta ton menjadi 40 juta ton per tahun.
Padahal jika diolah, penerimaan negara
dari nikel bisa lebih besar 19 kali lipat,
adapun penerimaan bauksit melonjak 30
kali lipat.
Hal yang sama juga terjadi pada
komoditas tembaga dan pasir besi, yang
melambung masing – masing 7 kali, dan
11 kali lipat. (lihat ilustrasi)
Oleh karena itu, guna menjamin
ketersediaan
bahan
baku
untuk

LaporanUtama

pengolahan dan pemurnian mineral di
dalam negeri dan mencegah dampak
negatif terhadap lingkungan, maka mutlak
diperlukan adanya pengendalian ekspor
bijih mineral.
Pengendalian ekspor bijih mineral ini
kemudian dituangkan dalam Peraturan
Menteri Energi Dan Sumber Daya
Mineral Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Peningkatan Nilai Tambah Mineral
Melalui Kegiatan Pengolahan Dan
Pemurnian Mineral.
Di antaranya pada pasal 16
disebutkan, “Komoditas tambang mineral
logam termasuk produk samping/ sisa
hasil/ mineral ikutan, mineral bukan
logam, dan batuan tertentu yang dijual
ke luar negeri wajib memenuhi batasan
minimum pengolahan dan/ atau
pemurnian komoditas tambang mineral
tertentu.”
Gugatan terhadap Permen ESDM No 7
itu diajukan oleh Asosiasi Nikel Indonesia
(ANI), yang diwakili oleh Shelby Ihsan
Saleh, selaku Ketua Umum. Mahkamah
Agung akhirnya memenangkan gugatan
ANI dan Permen No 7 dibatalkan demi
hukum.
Bagi ANI, dampak Permen ESDM No. 7
tidak hanya memunculkan pengangguran
dan kemiskinan saja. Regulasi itu juga
melemahkan semangat otonomi daerah.
Sebab, permen itu telah mengamputasi
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi
Daerah, dan UU No 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara
(Minerba).
“Kami bukannya menolak kebijakan
hilirisasi industri tambang, namun kami
ingin mempersiapkan diri lebih matang
lagi, sehingga pada 2014 nanti kita bisa
mengolah sendiri hasil tambang, kita tidak
mengekspor bahan mentah lagi,” ujar

Shelby Ihsan Saleh.
Ihsan
menambahkan
pasca
diterbitkannya Permen ESDM No.7,
dunia pertambangan lesu. Kebijakan
yang melarang ekspor sejumlah tambang
mentah ini menjadi pukulan bagi sebagian
besar industri pertambangan. Sebab,
belum pengolahan dan pemurnian
mineral di dalam negeri belum siap.
Menurut Wakil Ketua Umum Kadin
Bidang Industri, Teknologi dan Riset,
Bambang Sujagad, putusan MA tersebut
telah membuat pemerintah tidak boleh
lagi mengatur ekspor tambang minerba.
Jadi, pengaturan sistem kuota dan surat
persetujuan ekspor tambang tidak lagi
berlaku.
Bambang mengungkapkan putusan
MA ini sudah ada dan jelas. Akan tetapi,
pihaknya masih melihat ada upaya dari
pemerintah untuk memberikan kuota
ekspor. Maka dengan adanya putusan ini,
pasal-pasal dan regulasi terkait Permen
ESDM 07/2012, termasuk PMK dan
Permendag, tidak berlaku lagi.

Direktur Indosolution Agus Muldya
Natakusumah mengatakan solusi yang
bisa ditempuh oleh pemerintah adalah
mempercepat proses hilirisasi industri
tambang, untuk mengatasi efek domino
Permen ESDM No.7. Jika pembangunan
smelter bisa dilakukan secepat mungkin
maka efek tersebut dapat diatasi.
Menurutnya, salah satu cara yang bisa
ditempuh pemerintah adalah ikut serta
dalam pembangunan smelter. Artinya,
pengusaha tidak dibiarkan bekerja sendiri
dalam upaya hilirisasi industri tambang di
Indonesia.
Peran serta pemerintah dalam
membantu hilirisasi ini bukan hanya
dengan
mengeluarkan
peraturanperaturan atau kebijakan saja, namun juga
dapat memberikan insentif fiskal bagi
pengusaha tambang untuk membangun
smelter, bantuan perbankan, penyediaan
energy dan infrastuktur dalam sebuah
kawasan yang aman dan tertib.
Peran
pemerintah
membantu
pengusaha
tambang
membangun
industri smelter memiliki dua hal penting.
Pertama, tata kelola pertambangan akan
menjadi lebih baik, sehingga ekspor
tambang memiliki nilai tambah, sekaligus
mulai mempersiapan industri pengolahan
mineral terpadu.
Kedua, para pengusaha tambang juga
tidak dapat semaunya dalam melakukan
eksplorasi tambang mentah, sebab dengan
jorjoran menambang bahan mentah yang
berakibat pada terabaikannya lingkungan
hidup dan menjatuhkan harga barang
tambangnya. mi
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Aturan Dibatalkan MA

Pemerintah Terapkan BK
Meski Permen ESDM No 7 Tahun 2012 dibatalkan MA,
pemerintah memastikan tetap melanjutkan program hilirisasi
tambang mineral. Pemerintah membendung laju ekspor
komoditas tambang itu melalui bea keluar (BK).

M

enteri
Perindustrian
sempat
menyayangkan
keputusan MA tersebut.
“Jangan sampai putusan
MA ini mengurangi spirit, atau tekad kita
untuk pelarangan ekspor barang mentah
mineral dan hilirisasi,” kata Hidayat.
Hal yang sama disampaikan Menteri
Perdagangan. Menurutnya, semangat
hilirisasi sangat tinggi. “Itu prinsip
yang kami pegang terus,” kata Menteri
Perdagangan Gita Wirjawan.
Deputi Menko Perekonomian bidang
Industri dan Perdangangan Edy Putra
Irawady menegaskan, pemerintah akan
tetap melaksanakan amanat UU No 4
Tahun 2009. Karena itu, penerapan bea
keluar (BK) atas ekspor tambang mineral
akan tetap bisa dilaksanakan.
Edy mengatakan ketentuan WTO
memang melarang sistem kuota dan
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pelarangan ekspor. Tetapi, artikel 11
Organisasi Perdagangan Dunia juga
mengizinkan pengaturan dengan sistem
tarif. Hal itu bertujuan untuk mencegah
jangan sampai terjadi eksploitasi
lingkungan yang berlebihan.
“Semua negara juga setuju karena demi
keseimbangan pertumbuhan ekonomi. Ini
prinsipnya. Dan, kami tetap pada program
hilirisasi yakni untuk penambahan nilai
tambah di dalam negeri,” tegas dia.
Ketua Umum Kamar Dagang dan
Industri (Kadin) Suryo Bambang Sulisto
mengatakan putusan MA tersebut
tidak akan mengubah apa pun terkait
program hilirisasi tambang nasional. Pada
akhirnya, ketentuan UU No 4 Tahun 2009
tetap berlaku pada awal 2014. Karena
itu, putusan MA tidak akan mengganggu
program hilirisasi industri pertambangan.
Wakil Menteri ESDM Widjajono

Partowidagdo mengatakan pemerintah
akan menerapkan kebijakan Bea Keluar
(BK) untuk menghentikan laju ekspor
produk mentah tambang. Sebabnya,
jika tidak dikendalikan, para pengusaha
“nakal” akan jorjoran meningkatkan
ekspor tambang mentah hingga 10 kali
lipat.
Akibatnya, kekayaan tambang di
Indonesia bakal ludes sebelum pelaksanaan
larangan ekspor barang mentah tambang
yang mulai efektif diberlakukan pada
2014. “Mereka itu nakalnya begitu.
Begitu dinyatakan tidak boleh ekspor
barang mentah selambat-lambatnya 2014,
mereka malah menggenjot ekspor habishabisan. Permen ini untuk rnengerem itu,”
tegasnya.
Wacana tentang BK ekspor bahan
mentah tambang muncul berdasarkan
usulan Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
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sebagai alternatif pengendalian ekspor
bahan mentah tambang sebelum 2014.
Tanggal 6 Mei 2012 merupakan batas akhir
bagi perusahaan tambang menyerahkari
rencana kerja pembangunan pengolahan
dan pemurnian sesuai dengan Permen
ESDM No. 7/2012.
Direktur Jenderal Mineral dan
Batubara Kementerian HSD.VI Thamrin
Sihite
menjelaskan,
pernerintah
akan memberikan dispensasi kepada
perusahaan tambang untuk tetap
melakukan ekspor dengan catatan. Catatan
pertama, Izin Usaha Pertambangan (IUP)
perusahaan tersebut sudah dinyatakan
clean and clear, artinya dinyatakan tidak
bermasalah oleh Kementerian ESDM.
Kedua, perusahaan yang sudah clean
and clear itu menyatakan komitmen untuk
tidak lagi akan mengekspor bahan mentah
tambang mulai tahun 2014. Ketiga,

perusahaan yang sudah berkomitmen
tersebut sudah menyampaikan rencana
kerja proses pemurnian dan pengolahan
di dalam negeri.
“Perusahaan-perusahaan
yang
tetap diizinkan ekspor tersebut akan
dikenakan BK sesuai yang akan ditetapkan
pemerintah. Nantinya, BK tersebut dengan
sendirinya tidak berlaku lagi pada 2014,
setelah adanya larangan ekspor bahan
mentah pertambangan di tahun tersebut,”
terangnya.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan penetapan BK untuk
komoditas bahan mentah tambang akan
mendorong tumbuhnya industri hilir
tambang. Pemerintah berharap kebijakan
itu bisa berdampak pada investasi industri
hilir minimal US$10,8 miliar.
Menurut Hidayat, penetapan BK
merupakan transisi sebelum pelarangan

ekspor dilakukan sepenuhnya pada 2014.
Lebih lanjut, dia mengatakan kebijakan BK
terhadap ekspor bauksit dapat mendorong
tumbuhnya industri pengolahan bauksit
menjadi alumina di dalam negeri dengan
kapasitas 7 juta ton per tahun. Investasi
yang dilakukan diperkirakan mencapai
US$8,4 miliar.
Sumber daya alam tidak terbarukan
dari Indonesia tidak akan habis jika
investasi di sektor pertambangan
meningkat. Harapannya terhadap pelaku
usaha di sektor pertambangan harus lebih
peduli terhadap sumber daya alam tidak
terbarukan.
Menurut Managing Director Asosiasi
Nikel Indonesia (ANI) Mag Faisal Emzita,
setidaknya butuh modal Rp 400 miliar-2
triliun per smelter pengolahan nikel. mi
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Instruksi untuk 8 Menteri
hingga Bupati
Kebijakan hilirisasi pertambangan memang sejatinya untuk
menekan ekspor komoditas mineral mentah yang belakangan
ini cenderung berlebihan. Presiden pun mengeluarkan instruksi
percepatan hilirisasi.

“

Dengan inpres ini proses hilirisasi
akan lebih mudah dijalankan di
lapangan,” ungkap Staf Ahli Menko
Perekonomian Bidang Persaingan
Usaha Supriyadi ketika membuka seminar
Peluang dan Tantangan Pengembangan
Iklim Investasi Pertambangan yang
Kondusif di Jakarta, Selasa (17/7/2013).
Instruksi presiden (inpres) hilirisasi
mineral
ditandatangani
Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono pada 13
Februari 2013, dalam rangka percepatan
peningkatan nilai tambah mineral melalui
pengolahan dan pemurnian di dalam
negeri.
Inpres Nomor 3 Tahun 2013 itu
ditujukan kepada delapan menteri serta
para gubernur dan bupati. Kedelapan
menteri itu adalah Menko Perekonomian,
Menteri ESDM, Menteri Perindustrian,
Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan,
Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN,
dan Menteri Lingkungan Hidup.
Berikut ini instruksi kepada masing –
masing menteri.
Pertama, Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral untuk menyediakan data
dan informasi terkini mengenai potensi
dan sebaran cadangan bijih mineral
melalui website; memfasilitasi penyediaan
energi untuk kegiatan pengolahan dan
pemurnian;
menetapkan
kebijakan
kewajiban pemenuhan kebutuhan bijih/
konsentrat untuk kegiatan pengolahan
dan pemurnian; menetapkan kebijakan
kewajiban pemenuhan dalam negeri
hasil pengolahan dan pemurnian
mineral tertentu untuk kebutuhan di
sektor perindustrian; dan melakukan
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evaluasi peraturan perundang-undangan
di bidang mineral yang menghambat
upaya percepatan peningkatan nilai
tambah mineral melalui pengolahan dan
pemurnian di dalam negeri.
Kedua,Menteri
Perindustrian
diinstruksikan untuk menyusun peta jalan
(roadmap) industri yang berbasis mineral.
Ketiga,
Menteri
Perdagangan
diinstruksikan
untuk
menetapkan
kebijakan di bidang ekspor, impor,
dan perdagangan dalam negeri untuk
menjamin
ketersediaan
pasokan,
pengadaan dan kelancaran distribusi
bahan baku, bahan penolong dan barang
modal kebutuhan pengolahan dan
pemurnian mineral.

Keempat,
Menteri
Keuangan
diinstruksikan
untuk
menetapkan
kebijakan di bidang fiskal dalam rangka
mendorong kegiatan pengolahan dan
pemurnian mineral.
Kelima, Menteri Dalam Negeri
diinstruksikan
untuk
melakukan
pembinaan dan pengawasan serta
evaluasi terhadap kebijakan perizinan
oleh pemerintah daerah dalam rangka
percepatan pembangunan pengolahan
dan pemurnian mineral dan/atau
infrastrukturnya.
Keenam,
Menteri
BUMN
diinstruksikan untuk mendorong BUMN
guna membangun pengolahan dan
pemurnian mineral di dalam negeri,
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menetapkan prioritas usulan tambahan
penyertaan modal negara kepada BUMN
yang membangun pengolahan dan
pemurnian mineral di dalam negeri, dan
mendorong BUMN guna penyediaan
energi dalam rangka mendukung
pembangunan pengolahan dan pemurnian
mineral di dalam negeri.
Ketujuh, Menteri Lingkungan Hidup
diinstruksikan untuk melakukan evaluasi
peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup yang menghambat
upaya percepatan peningkatan nilai
tambah mineral melalui pengolahan dan
pemurnian di dalam negeri.
Kedelapan, Menko Perekonomian
diinstruksikan untuk mengoordinasikan
sejumlah
hal
yakni
pelaksanaan
evaluasi kebijakan yang menghambat
pembangunan pengolahan dan pemurnian
mineral, lalu langkah-langkah kebijakan
untuk mempercepat peningkatan nilai
tambah mineral melalui pengolahan dan
pemurnian di dalam negeri, pengaturan
kewenangan
pembinaan
industri
pengolahan dan pemurnian mineral
dalam negeri, dan pelaksanaan inpres
dan melaporkan kepada Presiden paling
kurang satu kali dalam 6 bulan.
Kesembilan,
para
gubernur
diinstruksikan
untuk
melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap
pemda kabupaten/kota dalam rangka

mendukung pembangunan pengolahan
dan
pemurnian
mineral
serta
infrastrukturnya
dan
mempercepat
proses pemberian izin atau rekomendasi
dalam rangka pembangunan pengolahan
dan pemurnian mineral dan/atau
infrastrukturnya.
Kesepuluh,
Para
bupati
atau
walikota diinstruksikan untuk bertugas
mempercepat proses pemberian izin atau

rekomendasi dalam rangka pembangunan
pengolahan dan pemurnian mineral dan/
atau infrastrukturnya dan memberikan
dukungan dan fasilitasi percepatan
pembangunan pengolahan dan pemurnian
mineral serta infrastrukturnya.
Inpres juga menyebutkan kebijakan
dan peta jalan yang diinstruksikan kepada
para menteri ditetapkan paling lambat 6
bulan sejak dikeluarkannya Inpres. mi
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Potensi

Investasi Hilirisasi
Sejumlah pihak berkeberatan atas larangan
ekspor hasil tambang dalam bentuk
mentah mulai 2014,  terutama pelaku
pertambangan mineral. Akan tetapi banyak
pihak pula yang terdorong secara suka rela
membenamkan investasinya di sektor hilir
mineral.

M

eski berkeberatan, hilirisasi
industri tambang mineral
harus tetap diwujudkan
sebagai amanat UU No 4

Tahun 2009.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat
menegaskan pihaknya akan memaksa
seluruh pelaku industri tambang untuk
menjalankan hilirisasi di dalam negeri
untuk meningkatkan nilai tambah
produknya. Karena itu, investasi dan
pembangunan smelter harus terus
didorong.
“Program hilirisasi itu harus
dipaksakan kepada seluruh industri untuk
meningkatkan nilai tambah produk.
Memang, jumlahnya ditargetkan belum
bisa 100% pada 2 tahun mendatang,” kata
Hidayat di Jakarta.
Namun, pemerintah menargetkan
70% rencana investasi pabrik pemurnian
tambang
mineral
(smelter)
bisa
terealisasi pada 2014, bersamaan dengan
pemberlakuan larangan ekspor komoditas
tersebut.
Hilirisasi yang diawali dengan
pengenaan bea masuk (BM) 20% atas
ekspor hasil tambang, setahun sebelum
kewajiban melakukan peningkatan di
dalam negeri mulai awal 2014, telah
mendorong pembangunan smetler.
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Wakil Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo
menyebut 15 dari total 28 smelter tambang
dan mineral yang tengah dibangun akan
dapat beroperasi pada 2015. Progres
dari 15 smelter tersebut sudah mencapai
60% - 70% dan bisa segera beroperasi
untuk meningkatkan nilai tambah barang
mentah.
“Sedangkan empat smelter progresnya
sudah 10%, dan empat smelter lagi
progresnya 20%, sementara itu sisanya
baru groundbreaking,” kata Susilo di Hotel
Ritz Carlton Kuningan, Jakarta, Kamis
(7/11/2013).
Dia juga meyakini kejadian di
masa lalu di mana banyak perusahaan
tambang melanggar peraturan hilirisasi
tersebut dengan cara seolah-olah
melakukan pembangunan smelter
tidak akan terjadi lagi. “Mereka enggak
punya pilihan lain karena kami akan
tengok satu per satu. Pak Tahmrin
Sihite (Dirjen Minerba) sudah punya
tim khusus untuk memantau mereka,”
lanjutnya.
Bahkan Susilo mengutarakan akan
membuat roadmap pemenuhan pasar
hilirisasi minerba bekerjasama dengan
Kementerian Perindustrian. Lokasinya
sendiri ada di Sulawesi, Sumatera, dan

Kalimantan.
Menurutnya, saat ini sudah ada sekitar
153 investor tertarik untuk menanamkan
modalnya membangun smelter tambang
mineral di Indonesia. Mereka berasal dari
Tiongkok, Hong Kong, Singapura, dan
Korea Selatan.
Menurut Hidayat, larangan ekspor
tambang mentah di Indonesia mulai
2014 telah membuat 9 perusahaan
China tertarik untuk membangun pabrik
pemurnian mineral atau smelter. Selama
ini, Indonesia mengekspor bahan mentah
seperti batubara, nikel, dan lainnya ke
berbagai negara termasuk China.
“Kami sudah kasih tahu bahwa
berdasarkan Undang-Undang Minerba
yang baru nggak akan mengekspor bahan
mentah lagi, setahun lalu ada investor
yang nanya, apakah aturan ini dilakukan
konsisten oleh Indonesia, kalau investasi
di sini ada jaminannya nggak? Klimaksnya
ya sekarang ini mereka mau investasi di
Indonesia,” ungkap Menteri Hidayat.
Kesiapan 9 perusahaan mineral
China membangun smetler di Indonesia
dituangkan dalam perjanjian yang
ditandatangani di sela-sela pertemuan
Indonesia-China Business Luncheon
APEC Leaders Meeting 7-8 Oktober 2013
di Bali. “Ada 9 perusahaanya di bidang iron
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core, bauksit, nikel, dan lainnya,” ujarnya.
Menurut Susilo, saat ini terdapat
97 proposal yang masih dalam taraf
feasibility study, sebanyak 28 smelter yang
diharapkan akan dapat mulai beroperasi
melakukan pemurnian yang direncanakan
beroperasi untuk 6 produk utama yang
harus melalui pemurnian (nickel, bauksit,
mangan, cooper, biji besi dan pasir besi).
“Itu semua akan kita geber,” ujar Susilo

Potensi Investasi

Kebijakan BK ekspor bahan tambang
diproyeksikan mendatangkan potensi
investasi baru bagi Indonesia di sektor
hilir mineral. Dari komoditas bauksit,
tembaga, nikel, serta bijih besi (iron ore)
dan pasir besi (iron sand) saja, investasi
baru yang akan diraup tidak kurang dari
US$ 10,8 miliar.
Investasi itu bisa didapatkan karena
bea keluar (BK) 20% atas hasil tambang
mineral mulai diberlakukan tahun ini
sampai pelarangan ekspor secara penuh
komoditas tambang mentah tersebut pada
2014.
Produksi bauksit nasional saat ini
mencapai 15 juta metrik ton per tahun dan
seluruhnya masih diekspor dalam bentuk
bauksit. Dengan kebijakan wajib verifikasi
ekspor barang mineral dan pelarangan
ekspor bauksit pada 2014, industri
pengolahan (smelter) bauksit menjadi
alumina di dalam negeri akan tumbuh

pesat.
Dengan asumsi minimal kapasitas
pabrik pengolahannya mencapai 7 juta ton
per tahun, investasinya diperkirakan US$
8,4 miliar. “Kebutuhan alumina untuk PT
Inalum sebesar 500.000 ton per tahun juga
bisa dipenuhi dari dalam negeri,” tutur
Hidayat.
Sementara itu, produksi tembaga
(copper) nasional saat ini mencapai 2,8
juta metrik ton konsentrat per tahun.
Sekitar 1,7 juta metrik ton di antaranya
masih diekspor, atau baru 30% yang diolah
di dalam negeri. Jika ekspor dilarang,
industri perigolahan copper concentrate
menjadi copper cathde di dalam negeri
bisa dibangun dengan kapasitas 425.000
ton per tahun. Nilai investasi pabrik
pengolahannya mencapai US$ 1,4 miliar.
“Belum lagi, hal tersebut juga akan
meningkatkan daya saing industri hilir
turunannya, seperti kabel dan komponen
elektronik lainnya karena akan mudah
mencari bahan baku,” katanya.
Hal serupa pun diproyeksikan pada
hasil tambang iron ore dan iron sand. Jika
ekspor bijih besi dan pasir besi dilarang,
industri pengolahan sponge/ pig iron
berkapasitas 5 juta ton per tahun akan
berkembang, dengan investasi setidaknya
US$ 1 miliar.
Indonesia saat ini juga memproduksi
bijih nikel (nickel ore) 3,27 juta ton per

tahun, yang seluruhnya masih diekspor.
Pelarangan ekspor nickel ore pun
diharapkan dapat memacu industri smelter
untuk hasil tambang tersebut, yang juga
berarti akan mendatangkan investasi baru.

Dukungan Pemerintah

Sementara itu, pemerintah sedang
menyiapkan sejumlah infrastruktur untuk
mendukung program pembangunan
smelter, terutama untuk mendukung
ketersediaan dan pasokan energinya.
Kebijakan skema lain juga bisa diterapkan.
Misalnya, pemerintah akan meminta
investor membangun pembangkit listrik
(power plant) sendiri untuk mendukung
operasional smelter-nya.
Selanjutnya,
pemerintah
akan
memberikan insentif fiskal bagi investor
yang mau membangun industri smelter
dan infrastrukturnya, termasuk pemangkit
listrik. Untuk itu, Menperin melakukan
berunding dengan Menkeu untuk
pemberian insentif bagi investor yang mau
membangun smelter dengan dilengkapi
pembangkit listrik.
Kalau ingin membangun sendiri
perlu diberikan jaminan bahwa produksi
listriknya juga dipasok ke PT PLN
(Persero), selain untuk mengoperasikan
smelter. mi
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Kemudahan untuk

Penambang Besar

Pada 2011, berbekal UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara, pemerintah mulai merenegosiasi kontrak
karya perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia.
Hingga Agustus 2013, dari 37 KK perusahaan tambang besar, yang
sudah selesai 2 perusahaan.

M

enurut Wakil Menteri
ESDM Susilo Siswoutomo,
PT Freeport Indonesia
dan PT Newmont Nusa
Tenggara belum setuju dengan kontrak
renegosiasi pemerintah.
PT Newmont Nusa Tenggara
bersikukuh
mengabaikan
aturan
pemerintah untuk melakukan pengolahan
dan pemurnian bahan tambang mineral
atau smelter. Padahal, aturan tersebut telah
tercantum dalam UU Nomor 4 tahun
2009.
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan
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sikap PT Newmont tersebut dinilai telah
melanggar undang-undang. “Itu berarti
dia melanggar UU,” ujar Hatta di Jakarta,
Selasa (27/8).
Menteri
Perindustrian
MS
Hidayat menegaskan pemerintah akan
memberikan sanksi untuk perusahaan
tambang yang mengabaikan amanat UU.
Sebelumnya,
Presiden
Direktur
PT Newmont Nusa Tenggara (NNT)
Martiono Hadianto menegaskan sikap
perusahaannya untuk tetap menolak jika
dipaksa membangun smelter. Alasannya,
pengolahan konsentrat menjadi produk
jadi, urusan industri, bukan penambang.

PT Freeport Indonesia dan PT
Newmont Nusa Tenggara juga berkukuh
diizinkan tetap melakukan ekspor. Kedua
perusahaan asal Amerika Serikat itu
mengklaim mereka sudah mengolah
tembaga dan emas menjadi konsentrat,
dengan harga jual mengikuti pasar
London.
Sesuai amanat UU Nomor 4 Tahun
2009, biji tembaga dan emas, walaupun
sudah diolah menjadi konsentrat, tetap
tak boleh diekspor. “Untuk KK itu sesuai
UU Nomor 4 disebutnya diolah dan
dimurnikan. Kalau pemegang Izin Usaha
Penambangan (IUP) tidak boleh ekspor
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emas mereka di dalam negeri. Bila syarat
itu dipenuhi, ekspor konsentrat maupun
ore (biji mentah) diizinkan. Namun, ada
pengenaan bea keluar (BK) lebih mahal
dari yang sekarang 20%.
“Kalau sudah melakukan aktivitas
untuk membangun smelter pada Januari
2014 akan dikasih pertimbangan, dia
diperbolehkan untuk ekspor tetapi volume
dan bea keluarnya ditingkatkan,” ujar
Hidayat selepas rapat dengan Komisi VI
DPR, di Jakarta, Rabu (28/8/2013).
Sekitar pertengahan Oktober 2013,
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia,
Rozik B. Soetjipto, menemui Menteri
Perindustrian MS Hidayat di kantornya,
Jakarta. Kedua pihak juga sempat
membahas soal kelanjutan aturan ekspor
mineral dan bahan tambang yang harus
diolah mulai tahun depan.
Hidayat mengklaim Freeport sudah
tidak lagi ngotot meminta keringanan
diperbolehkan mengekspor bahan mentah.
Mereka memang sempat mengeluh dengan
status pemegang kontrak karya yang harus
dikenai aturan tersebut.
Perusahaan tambang yang menginduk
di Amerika Serikat ini, kata Hidayat, juga
menyatakan komitmen menggandeng
perusahaan penyedia instalasi pemurnian
(smelter) lokal untuk mengolah konsentrat
tembaga dan emas dari Tambang Grasberg,
Papua.
“Investor besar, kayak Freeport,
Newmont, karena mereka statusnya
berdasarkan kontrak karya, pengertian
mereka boleh ekspor konsentrat. Dia
juga sepintas menanyakan larangan
ekspor mentah, kita tetap konsekuen,

jadi pilihannya dia bangun smelter atau
bekerja sama investor lain. Freeport sudah
mengerti,” ujar Hidayat.
Sejauh ini, Freeport Indonesia
menggandeng PT Indosmelt, untuk
mengolah konsentrat mereka mulai 2016.
Terkait perkembangan kerja sama itu,
menperin mengaku belum mendapatkan
informasi terbaru.
Sebelumnya, Rozik mengatakan bahwa
pihaknya meminta dispensasi agar 2014
diizinkan mengekspor konsentrat. Dia
mengklaim, tembaga dan emas mereka
95% sudah diolah, sehingga mutunya tidak
jauh beda dari produk smelter. Hanya,
karena pabrik Indosmelt baru berdiri
2016, Rozik meminta pihaknya mendapat
keringanan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi
pernah menyampaikan keraguannya
bahwa target implementasi pelarangan
ekspor seperti diatur UU Minerba
bisa dicapai 100%. Pasalnya, investor
membutuhkan waktu 2-3 tahun untuk
membangun smelteragar dihasilkan
produk tambang bernilai tambah.
Karena itu, pemerintah diminta
berbicara lagi dengah eksportif dan pelaku
usaha pertambangan untuk membahas
opsi lain, sambil menunggu tercapainya
penghentian ekspor secara penuh. “BK
juga perlu diberlakukan lebih dulu
meskipun memang tidak terlalu efektif,”
kata Sofjan. mi

ore (biji mentah),” ujar Direktur Jenderal
Mineral dan Batu Bara Kementerian
ESDM Thamrin Sihite di DPR, Jakarta,
Rabu (28/8/2013)
Freeport dan Newmont Nusa Tenggara
tak tinggal diam. Upaya merek melobi
pemerintah membuahkan hasil. Menteri
Perindustrian M.S Hidayat membenarkan
pernyataan Kementerian ESDM bahwa
ada rencana memberi kemudahan ekspor
bahan mentah bagi perusahaan pemilik
Kontrak Karya.
Pemerintah memberi tenggat waktu
agar perusahaan seperti Freeport dan
Newmont memurnikan tembaga dan
Media Industri • No. 04 - 2013
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Wawancara

HILIRISASI

BUMN Mesti Jadi Pelopor

U

ndang-undang Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batu Bara
mengamanatkan
aktivitas
penciptaan nilai tambah atas berbagai
komoditas tambang mineral paling lambat
13 Januari 2014.
Amanat aktivitas penciptaan nilai
tambah di dalam negeri atau hilirisasi
industri ini tidak saja merupakan kebijakan
pengendalian ekspor bahan metah tetapi
juga akan mendorong struktur industri
yang kuat sebagai pilar daya saing ekonomi
18
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nasional.
Kebijakan ini sempat memicu resistensi
para pengusaha, meski tidak sedikit
yang melihat peluang baru investasi di
Indonesia. Seperti apa perkembangan
program hilirisasi industri mineral, berikut
wawancara dengan Menteri Perindutrian
M.S. Hidayat. Petikannya :
Apa kaitan antara Undang-undang Nomor 4
Tahun 2009 dan hilirisasi?
Indonesia sudah puluhan tahun
melakukan ekspor bahan mentah. UU

No 4/2009 itu diterbitkan dalam rangka
pengendalian ekspor mineral mentah,
sekaligus agar kekayaaan sumber daya
alam yang di bumi Nusantara ini bisa
memanfaatkan dengan sebaik-baiknya
bagi kesejahteraan masyarakat.
UU ini intinya adalah agar bahan
tambang tidak diekspor dalam bentuk
mentah, ada aktivitas penciptaan nilai
tambah di dalam negeri, harus ada
pengolahan dan pemurnian bahan
tambang itu sebelum diekspor. Jadi,
intinya hilirisasi. Aktivitas industri

Wawancara

tambang tidak hanya di hulu saja, tetapi
berkembang ke sektor hilirnya, hingga ke
industri produk jadi. Hilirisasi diperlukan
agar bahan mentah diproses di dalam
negeri.
Melalui hilirisasi industri, diharapkan
komoditas yang diekspor nantinya tidak
lagi berupa bahan baku, tetapi sudah
dalam bentuk produk turunan atau barang
jadi. Pabrik pengolahan diperlukan di
daerah tempat bahan baku berada.
Setelah terbit UU Minerba itu,ekspor
bahan mentah mineral justru meningkat.
Bagaimana penjelasan Bapak?
Ya, betul. Sejak UU No 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batu Bara diberlakukan, ekspor
mineral meningkat 500%-800%. Sebagai
gambaran, dalam kurun tahun 2008-2011,
ekspor bauksit meningkat dari 8 juta ton
menjadi 39 juta ton, nikel dari 4 juta ton
menjadi 34 juta ton, dan bijih besi dari 1,5
juta ton menjadi 12 juta ton.
Mereka itu seperti memanfaatkan aji
mumpung. Kewajiban untuk melakukan
pengolahan dan pemurnian di dalam
negeri itu kan, paling lambat setelah 5
tahun UU Minerba ini disahkan pada
12 Januari 2013. Sebelum diberlakukan
kewajiban itu, mereka menggenjot ekspor.
Ini sangat merugikan Indonesia. Terlebih
lagi, sifat komoditas sumber daya alam itu
tidak dapat diperbarui.
Apa yang dilakukan pemerintah untuk
mengatasi perilaku pengusaha yang seperti
itu?
Mengeluarkan
aturan
untuk
mengerem dan menghentikan ekspor
bahan mentah itu. Menteri Pedagangan
dan Menteri ESDM membuat aturan
untuk mengendalikan ekspor bahan
tambang mentah itu.
Namun, aturan yang dibuat oleh
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) bernomor Nomor 7 Tahun 2012
Tentang Peningkatan Nilai Tambah
Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan
Dan Pemurnian Mineral, dan akhirnya
Mahkamah Agung membatalkan aturan
itu.
Upaya lainnya?
Pembatalan oleh MA itu sangat
disayangkan. Akan tetapi, kami sepakat

bahwa jangan sampai putusan MA ini
mengurangi spirit, atau tekad kita untuk
pelarangan ekspor barang mentah mineral
dan hilirisasi.
Setelah ada pembatalan dari MA,
upaya lain yang kami lakukaan adalah
mengusulkan pengenaan bea keluar
ekspor mineral progresif. Ini untuk
menyikapi kepatuhan pengusaha untuk
membangun smelter dan hilirisasi industri
pengolahan mineral. Ekspor mineral tetap
ditutup 2014 sesuai UU Nomor 4 tahun
2009.
Kami meminta penambang yang
sudah mulai membangun smelter tetap
diperbolehkan melakukan ekspor. Akan
tetapi ada bea keluar progresif sesuai
dengan kemajuan pembangunan smelter.
Batas waktu ekspor mineral dengan
kebijakan yang saat ini berlaku adalah
sampai dengan 12 Januari 2014. Jika
penambang tidak membangun smelter,
ekspornya akan distop sama sekali.
Smelter yang dibangun tersendiri dengan
usaha pertambangan tidak dikenakan
kewajiban divestasi.
Kami juga mengusulkan adanya revisi
PP no 24 tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Pertambangan Minerba untuk
tidak mengenakan kewajiban divestasi
bagi smelter yang terpisah dari usaha
pertambangan.
Presiden telah menginstruksikan adanya
percepatan hilirisasi. Apa saja isi penting dari
Inpres tersebut?
Intinya instruksi kepada delapan
menteri terkait dengan hilirisasi
mineral, dengan tugas dan tanggungjawab untuk mempercepat hilirisasi
mineral. Kedelapan menteri tersebut
adalah Menteri Perindustrian, Menteri
Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral,
Menteri Dalam Negeri, Menteri BUMN,
Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian.
Misalnya,
Menteri
Keuangan
diinstruksikan
untuk
menetapkan
kebijakan di bidang fiskal dalam rangka
mendorong kegiatan pengolahan dan
pemurnian mineral.
Adapun
Menteri
Perindustrian
diinstruksikan untuk segera menyusun
peta jalan (roadmap) industri yang

berbasis mineral. Ini sudah kami buat dan
sedang kami selesaikan. Jadi, ada road
map pengembangan industri besi baja,
aluminium, tembaga, nikel, dan lainnya.
Sejauh mana kebijakan hilirisasi mampu
menarik investasi?
Kebijakan BK ekspor bahan tambang
diproyeksikan mendatangkan potensi
investasi baru bagi Indonesia di sektor
hilir mineral. Dari komoditas bauksit,
tembaga, nikel, serta bijih besi (iron ore)
dan pasir besi (iron sand) saja, investasi
baru yang akan diraup tidak kurang dari
US$ 10,8 miliar.
Investasi itu bisa didapatkan karena
bea keluar (BK) 20% atas hasil tambang
mineral mulai diberlakukan tahun ini
sampai pelarangan ekspor secara penuh
komoditas tambang mentah tersebut pada
2014.
Sejauh mana realisasi program hilirisasi
mineral?
Saat ini sudah ada sekitar 153 investor
tertarik untuk menanamkan modalnya
membangun smelter tambang mineral di
Indonesia. Mereka berasal dari Tiongkok,
Hong Kong, Singapura, dan Korea Selatan.
Dari China ada sembilan perusahaan
yang tertarik untuk membangun pabrik
pemurnian mineral atau smelter, setelah
tahu ada larangan ekspor mineral mentah.
Selama ini, Indonesia kan, mengekspor
bahan mentah seperti batubara, nikel,
dan lainnya ke berbagai negara termasuk
China. Kesiapan mereka dituangkan dalam
perjanjian yang ditandatangani di sela-sela
pertemuan Indonesia-China Business
Luncheon APEC Leaders Meeting 7-8
Oktober 2013 di Bali.
Saya meminta Bank Mandiri dan bank
pemerintah lain ikut membantu investor
dalam negeri agar pabrik pengolahan yang
dibangun tersebut dapat dibiayai di dalam
negeri.
PT Aneka Tambang sebagai badan
usaha milik negara (BUMN) di sektor
tambang diharapkan ikut memelopori
program hiliriasi industri mineral. Kalau
tidak, investor asing yang akan masuk ke
Indonesia. Jadi, BUMN mesti jadi pelopor.
Selain investor China, pemodal lain
yang sudah akan masuk di antaraanya
dari Jepang, dan Rusia pun sudah masuk
Indonesia. mi
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Kebijakan

LSPro & Laboratorium
untuk SNI Ban
Untuk mendukung pelaksanaan
pemberlakukan dan
pengawasan Standar Nasional
Indonesia (SNI) ban yang
diberlakukan secara wajib,
pemerintah menunjuk lembaga
kesesuaian yaitu lembaga
sertifikasi produk, dan lembaga
pengujian.

P

emberlakukan dan pengawasan
SNI Ban secara wajib ditetapkan
dengan Peraturan Menteri
Perindustrian
Republik
Indonesia No. 11/M-IND/PER/1/2012,
yang beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia No. 27/M-IND/PER/5/2013.
Adapun
penunjukan
lembaga
kesesuaian untuk melakukan sertifikasi
produk (LSPro) dan pengujian produk
SNI itu ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Perindustrian Republik Indonesia
No. 44/M-IND/PER/9/2013.
Berdasarkan Permenperin 44 ini,
pemerintah menunjuk delapan (8) SLPro
untuk melaksanakan sertifikasi ban, dan
11 laboratorium untuk melaksanakan
pengujian. Namun, semua lembaga yang
ditunjuk tersebut belum terakreditasi oleh
KAN (Komite Akreditasi Nasional).
Oleh karena itu, pada pasal 2,
disebutkan keharusan LSPro atau
laboratorium
pengujian
tersebut
memproses akreditasinya kepada KAN
paling lambat 6 bulan sejak peraturan ini
diundangkan pada 30 September 2013.
Hal ini karena LSPro maupun lembaga
pengujian harus memenuhi persyaratan
20
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sebagai lembaga yang terakreditasi
oleh KAN untuk ruang lingkup produk
ban. Apabila dalam 2 tahun tidak juga
mendapatkan akreditasi KAN maka secara
otomatif penunjukan sebagai LSPro dan
lembaga penguji dinyatakan berakhir.
Mereka juga harus, “Melaporkan
perkembangan akreditasi kepada Kepala
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan
Mutu Industri Kemenperin.”
Dalam
menjalankan
fungsinya,
laboratorium wajib melakukan pengujian
atas seluruh permintaan LSPro atau
instansi teknis dengan pemberlakukan
kebijakan yang sama. Kewajiban pengujian
tersebut berlaku untuk (1) penerbitan
SPPT-SNI Ban, dan (2) pengawasan atas
pelaksanaan SNI ban secara wajib.
LSPro maupun lembaga penguji
diharuskan melaporkan hasil kinerja
sertifikasi dan pengujian kepada Direktur
Jenderal Basis Industri Manufaktur dan
Kepada Badan Pengkajian Kebijakan,
Iklim dan Mutu Industri.
Laporan LSPro terdiri dari tiga
macam. Pertama, penerbitan SPPT
SNI, pengawasan berkala SPPT SNI,
dan pencabutan SPPT SNI ban tersebut
selambatnya 7 hari sejak penerbitan.

Kedua, rekapitulasi penerbitan SPPT
SNI, pengawasan berkala SPPT SNI
dan pencabutan SPPT SNI untuk ban
dalam kurun 1 tahun, yang disampaikan
selambatnya tanggal 5 Januari tahun
berikutnya.
Ketiga, perkembangan kompetensi,
organisasi serta akreditasi LSPro.
Laporan laboratorium penguji yang
terdiri dari tiga kelompok. Pertama,
sertifikasi hasil uji (SHU) atas pengujian
produk tersebut, yang telah dilakukan
dalam kurun 1 bulan,dan harus
disampaikan selambat-lambatnya tanggal
5 bulan berikutnya.
Kedua, rekpaitulasi SHU atau hasil uji
atas pengujian produk itu yang dilakukan
dalam kurun 1 taahun, dan harus
disampaikan selambatnya pada 5 Januari
tahun berikutnya.
Ketiga, perkembangan kompetensi,
organisasi, dan akreditasi laboratorium
penguji.
LSPro dan lembaga penguji tersebut
di bawah binaan Direktorat Jenderal
Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu
Perindustrian. mi

Kebijakan

LSPro Belum Terakreditas SNI Ban
No
LSPro
1
Balai Besar Mutu Barang,
Kementerian Perdagangan

2

3

4

5

6

7

8

Laboratorium Penguji Belum Terakreditasi

Jenis Produk
Ban Mobil Penumpang
Ban Truk dan Bus
Ban Truk Ringan
Ban Sepeda Motor
Ban Dalam Kendaraan
Bermotor

SNI Produk
SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012
SNI 6700:2012

Ban Mobil Penumpang
Ban Truk dan Bus
Ban Truk Ringan
Gd Kementerian Perindustrian Lt Ban Sepeda Motor
21, Jl Gatot Subroto Kav 52-53,
Ban Dalam Kendaraan
Jakarta.
Bermotor
T_21.5255509 ek 2357, 5265285
F_21.52903228
LSPro Jogja Product Assurance- Ban Mobil Penumpang
Kementerian Perindustrian
Ban Truk dan Bus
Ban Truk Ringan
Jl Sokonandi No 9 Yogyakarta
Ban Sepeda Motor
Jl Sokonandi No 9 Yogyakarta,
Ban Dalam Kendaraan
T_274.547967, 512929, eks117
Bermotor
F_274. 563655
Barisland Industri Surabaya
Ban Mobil Penumpang
Kementerian Perindustrian
Ban Truk dan Bus
Ban Truk Ringan
Jl Jagir Wonokromo, No 360
Ban Sepeda Motor
Surbaya
Ban Dalam Kendaraan
Telp_31_8410054, 70000034
Bermotor
Faks_31_8410480
TUV Nord Indonesia
Ban Mobil Penumpang
PT TUV Nord Indonesia
Ban Truk dan Bus
Ban Truk Ringan
Perkantoran Hijau Arkadia Tower Ban Sepeda Motor
F, Lt 7 Suite 704.
Ban Dalam Kendaraan
Jl TB Simatupang Kav 88
Bermotor
Jakarrta Selatan. 12520
Telp_21_78837338
Faks_21_78837338
Balai Besar Bahan dan Barang
Ban Mobil Penumpang
Teknik (B4) Kemenperin
Ban Truk dan Bus
Ban Truk Ringan
Jl Sangkuriang No 14
Ban Sepeda Motor
Bandung, 40135
Ban Dalam Kendaraan
Telp_222504088, 222510682
Bermotor
Faks_222502027
LUK, Balai Besar Teknologi
Ban Mobil Penumpang
Kekuatan Struktur - BPPT
Ban Truk dan Bus
Ban Truk Ringan
Kawasan Puspitek Gd 220,
Ban Sepeda Motor
Cisauk, Tangerang, Banten
Ban Dalam Kendaraan
Telp_21_7560565
Bermotor
Faks_21_7560903
Ban Mobil Penumpang
TUV Rheinland Indonesia
Ban Truk dan Bus
Menara Karya Lt 10. Jl HR Rasuna Ban Truk Ringan
Ban Sepeda Motor
Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta
Ban Dalam Kendaraan
12950
Bermotor
Telp_2157944579
Fks__2157944575

SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012
SNI 6700:2012

Jl Raya Bogor Km 26 Ciracas,
Jakarta 13740,
Telp_21_8710321, 23
Faks_21_8710478
Pustan Balai Besar Sertifikasi
Industri (BSI) Kemenperin

SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012
SNI 6700:2012
SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012
SNI 6700:2012
SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012
SNI 6700:2012

SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012
SNI 6700:2012
SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012
SNI 6700:2012
SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012
SNI 6700:2012

Sumber : Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
		 No. 27/M-IND/PER/5/2013

No
Laboratorium
1 Balai Besar Bahan dan Barang
Teknik (B4T) Kemenperin

Produk
Ban Mobil Penumpang
Ban Truk dan Bus
Ban Truk Ringan
Ban Sepeda Motor
Ban Dalam Kendaraan
Bermotor

Jl Sangkuriang No 14
Bandung, 40135
Telp_222504088, 222510682,
Faks_222502027
2 Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik Ban Mobil Penumpang
(BBKKP) Kemenperin
Ban Truk dan Bus
Ban Truk Ringan
Jl Sokonandi No 9 Yogyakarta,
Ban Sepeda Motor
T_274.512929, 563655, 563939
Ban Dalam Kendaraan
F_274. 512929, 563655, 563939
Bermotor
3 Balai Besar Mutu Barang,
Ban Mobil Penumpang
Kementerian Perdagangan
Ban Truk dan Bus
Ban Truk Ringan
Jl Raya Bogor Km 26 Ciracas,
Ban Sepeda Motor
Jakarta 13740,
Ban Dalam Kendaraan
Telp_21_8710321, 23
Bermotor
Faks_21_8710851
4 PT Gadjah Tunggal, Tbk
Ban Mobil Penumpang
Ban Truk dan Bus
Jl Gatot Soebroto Km 7,
Ban Truk Ringan
Tangerang 15135.
Ban Sepeda Motor
T_21.5901309, ex7124, 7151
Ban Dalam Kendaraan
F_21.5901317
Bermotor
5 PT Industri Karet Deli
Ban Mobil Penumpang
Ban Truk dan Bus
Jl Yos Sudarso Km 8,3,
Ban Truk Ringan
Medan 20241
Ban Sepeda Motor
T_61_6612611
Ban Dalam Kendaraan
F_61_6613309
Bermotor
6 Tire Evaluation
Ban Mobil Penumpang
PT Bridgestone Tire Indonesia
Ban Truk dan Bus
Ban Truk Ringan
Jl Raya Bekasi Km 27, Kel Harapan Ban Dalam Kendaraan
Jaya. Bekasi. Kotak Pos 126
Bermotor
T_21_8840828 F_21_884223
7 PT Sumi Rubber Indonesia
Ban Mobil Penumpang
Ban Truk dan Bus
Bukit Indah City Blok H Sektor
Ban Truk Ringan
iA Indotaisei Industrial Estate,
Ban Sepeda Motor
Cikampek
T_264_351345, 351347
F_264_351345
8 PT Multistrada Arah Sarana Tbk.
Ban Mobil Penumpang
Ban Truk dan Bus
Jl Raya Lemahabang Km 58,3
Ban Truk Ringan
Cikarang Timur Bekasi, 17550
Ban Sepeda Motor
T_21_89140333
F_21_89140755, 851
9 PT Elangperdana Tyre Industri
Ban Mobil Penumpang
Ban Truk Ringan
Jl Elang Desa Sukahati,
Ban Sepeda Motor
Citerep Bogor
T_251_8759940 F_251_8759943
10 PT Goodyear Indonesia Tbk
Ban Mobil Penumpang
Ban Truk dan Bus
Ban Truk Ringan
Jl Pemuda No 27 Bogor 16151
T_251_8322071 F_251_8325587
11 Pusat Penelitian Karet Bogor
Ban Mobil Penumpang
Ban Truk dan Bus
Ban Truk Ringan
Jl Salak No 1 Bogor 16151
T_251_8357937 F_251_8324047

SNI
SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012
SNI 6700:2012
SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012
SNI 6700:2012
SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012
SNI 6700:2012
SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012
SNI 6700:2012
SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012
SNI 6700:2012
SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 6700:2012
SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012

SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012
SNI 0098:2012
SNI 0100:2012
SNI 0101:2012
SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012
SNI 0098:2012
SNI 0099:2012
SNI 0100:2012

Media Industri • No. 04 - 2013

21

Kebijakan

Kelonggaran UMP
Buat Industri Padat Karya

Kenaikan biaya tenaga kerja
selalu menjadi isu sensitif,
termasuk di sektor perindustrian.
Kenaikan upah kerap menjadi
tekanan daya saing, atau bahkan
membuat perusahaan hengkang.
Namun, khusus buat industri
padat karya diberi kelonggaran
tidak menjalankan kebijakan
upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota 2013 jika
memberatkan.
22
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R

ata-rata kenaikan UMP tahun
2013 adalah sebesar 18, 32%.
Kenaikan UMP tahun ini lebih
tinggi apabila dibandingkan
dengan rata-rata kenaikan UMP tahun
2012 yang hanya sebesar 10, 27%.
Jumlah provinsi yang menetapkan upah
minimum sebanyak 33 provinsi, dengan
perincian upah minimun provinsi 29, dan
upah minum kabupaten/ kota sebanyak 4
provinsi.
Provinsi yang tidak menetapkan UMP
adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.
Yogyakarta, dan Jawa Timur. Nilai UMP di
4 (empat) provinsi tersebut dianalogikan

dengan UMK terendah di tiap-tiap
provinsi yang bersangkutan.
Adapun analog UMP keempatnya
adalah
UMK
Kab.
Majalengka
Rp.850.000,00 (Jawa Barat), UMK
Kab. Gunungkidul Rp. 947.114,00 (D.I.
Yogyakarta), UMK Kab. Wonogiri Rp.
830.000,00 (Jawa Tengah), dan UMK Kab.
Magetan Rp. 866.250,00 (Jawa Timur).
Di keempat provinsi tersebut, UMP
naik rata-rata 9,7% dengan kenaikan
tertinggi terjadi di Jawa Timur sebesar
16,3%
UMP Jawa Tengah adalah yang
terendah. Adapun nilai UMP tertinggi

Kebijakan

Perkembangan UMP
Provinsi
Jawa Barat

UMP 2012

UMP 2013

Naik

Persentase

780.000

850.000

70.000

0,089744

Jawa Tengah

765.000

830.000

65.000

0,084967

Yogyakarta

892.660

947.114

54.454

0,061002

Jawa Timur

745.000

866.250

121.250

0,162752

adalah DKI Jakarta senilai Rp2,2 juta,
yang melonjak 43,87% dari angka tahun
sebelumnya Rp1,53 juta. Kenaikan ini
yang dikeluhkan banyak pengusaha.
Namun bagi padat karya seperti
industri tekstil dan produk tekstil
(TPT) serta industri sepatu (alas kaki)
dan industri padat karya lainnya tidak
harus menaikkan upah pekerjanya
berdasarkan UMP 2013, meski masalah
ini harus dibicarakan terlebih dahulu oleh
pengusaha dengan pekerja/buruhnya.
Pemerintah juga tengah membuat
formulasi baru untuk penentuan UMP
2014. Rencananya akan ada dua macam
UMP, yaitu UMP untuk industri besar dan
UMP untuk industri padat karya.
Berdasarkan
Peraturan Menteri
Perindustrian Republik Indonesia Nomor
51/M-IND/PER/10/2013,
“Industri
padat karya tertentu adalah industri yang
memiliki tenaga kerja paling sedikit 200
orang, dan persentase biaya tenaga kerja
dalam biaya produksi sedikitnya sebesar
15%.”
Adapun jenis industri pada karya
tertentu tersebut meliputi (a) industri
makanan minuman, dan tembakau,
(b) industri tekstil dan pakaian jadi, (c)
industri kulit dan barang kulit, (d) industri
alas kaki, (e) industri mainan anak-anak,
(f) industri furniture.
Peraturan Menteri Perindustrian
tentang Definisi dan Batasan Serta
Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu
tersebut ditandatangani pada 1 Oktober
2013, dan diundangkan pada 3 Oktober
2013.
Menurut Menperin M.S. Hidayat,
peraturan definisi dan batasan serta
klasifikasi industri padat karya itu dibuat
dalam rangka menjaga stabilitas makro
ekonomi dan mendorong pertumbuhan
ekonomi pada tingkat yang realistis,
pemerintah mengambil langkah-langkah
kebijakan di bidang ekonomi.
Nah, salah satu langkah kebijakan di
bidang ekonomi yang diambil pemerintah

adalah penetapan upah minimum
mengacu pada kebutuhan hidup layak,
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi
serta membedakan kenaikan upah
minimum antara industri padat karya
tertentu dengan industri lainnya.
Oleh karena itu, “Untuk mendukung
pelaksanaan kebijakan pemerintah, perlu
menetapkan definisi dan batasan serta
klasifikasi industri padat karya tertentu.”

Berpotensi Meningkat

Menperin M.S. Hidayat mengatakan
jumlah tenaga kerja di industri padat karya
sekitar 3,5 juta orang, dan berpotensi
meningkat seiring dengan rencana
investasi yang tinggal menunggu realisasi.
“Nanti akan ada pembicaraan bipartit
antara pengusaha dan buruh. Pemerintah
peduli terhadap masalah ini dan saya
termasuk menteri yang bertanggung
jawab terhadap apa yang terjadi sekarang,”
katanya.
Untuk itu, pemerintah meminta
pengusaha tidak mengambil tindakan
melakukan pengurangan pekerja atau
bahkan ancaman untuk hengkang dari
Indonesia, karena bukan solusi terbaik.
Apalagi masalah hubungan industrial
antara pekerja dan pengusaha bisa
diselesaikan secara bipartit di masingmasing perusahaan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
Ernovian G Ismy mengatakan, penetapan
UMP 2013 yang meningkat lebih dari 40%
di DKI Jakarta ternyata diikuti oleh kota/
kabupaten di sekitar, seperti Bekasi dan
Tangerang.
“Dengan menetapkan UMP 2013,
pemerintah seperti daerah tidak
menginginkan adanya industri padat
karya di Jabodetabek. Industri padat karya
disuruh keluar dari wilayah Jakarta dan
sekitarnya. Jika kondisinya terus seperti
ini, maka orang akan memilih bekerja di
Jakarta, karena upahnya besar,” ujarnya.

Menurut dia, aksi unjuk rasa pekerja/
buruh yang memaksakan kehendak untuk
menaikkan UMP 2013 dapat merugikan
perekonomian nasional. Kinerja industri
tekstil, khususnya ekspor, akan melemah.
Kenaikan UMP seperti di Jakarta dapat
berdampak pada ancaman pemutusan
hubungan kerja.
Dunia usaha memang menantikan
peran pemerintah untuk menyelesaikan
kemelut ketenagakerjaan. Kenaikan UMP
yang mencapai 30%-60% secara mendadak
dapat
mengancam
kelangsungan
industri padat karya serta usaha kecil
dan menengah (UKM). Kenaikan UMP
yang tinggi memerlukan antisipasi dan
perencanaan tertentu.
“Saya yakin kita semua sepakat industri
padat karya dan UKM sangat dibutuhkan
di Indonesia. Di sini peran pemerintah
dibutuhkan untuk menyelamatkan dunia
usaha dan industri,” tutur Wakil Ketua
Umum Kadin Indonesia Bidang Tenaga
Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan James
T. Riady.
Selain itu, James juga meminta
pemerintah memberikan insentif pajak
25% untuk menyelamatkan industri padat
karya dan UKM. Pada dasarnya kebijakan
fiskal merupakan instrumen untuk
menyelesaikan permasalahan dalam dunia
usaha dan bisnis. mi
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SNI Baja Lembaran dan Gulungan Lapis
Paduan Aluminium-Seng (LAS)
Untuk mendukung pelaksanaan
pemberlakukan Standar
Nasional Indonesia (SNI)
Baja Lembaran dan Gulungan
Lapis Paduan Aluminium-Seng
(LAS), pemerintah kembali
meluncurkan peraturan tentang
penunjukkan pelaksana
sertifikasi dan pengujian mutu
produk tersebut.

P

eraturan
tersebut
berupa
Peraturan Menteri Perindustrian
Republik
Indonesia
No.
47/M-IND/PER/9/2013
tentang Penunjukan Lembaga Penilaian
Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakukan
dan Pengawasan SNI Baja Lembaran dan
Gulungan Lapis Paduan Aluminium-Seng
(LAS) Secara Wajib.
Peraturan No 47 ini merupakan
tindak-lanjut dari peraturan sebelumnya
terkait dengan pemberlakukan SNI wajib
atas produk tersebut, yakni Peraturan
Menteri Perindustrian Republik Indonesia
No 47/M-IND/PER/3/2012 .
Penunjukan lembaga sertifikasi dan
penguji tersebut juga didasari hasil evaluasi
yang dilakukan sesuai dengan Peraturan
Menteri Perindustrian No 103/M-IND/
PER/10/2012. “Sesuai dengan hasil
evaluasi perlu ditunjuk lembaga sertifikasi
produk dan laboratorium pengujian,”
kata Menperin M.S Hidayat dalam
peraturannya.
Sesuai dengan pasal 1, menteri
hanya menunjuk lembaga yang telah
terakreditasi,
masing-masing
lima
lembaga sertifikasi produk (LSPro) dan
dua lembaga penguji mutu (laboratorium).
24
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Lembaga sertifikasi yang ditunjuk
adalah LSPro Barisland Industri Medan
Kemenperin, LSPro Pustan Balai Besar
Sertifikasi Industri (BSI) Kemenperin,
LSPro Barisland Industri Surabaya
Kemenperin, LSPro B4T Kementerian
Perindustrian, dan LSPro LUK, Balai Besar
Teknologi Kekuatan Struktur – BPPT.
Adapun lembaga penguji produk yang
ditunjuk adalah Laboratorium Pengujian
B4T Kementerian Perindustrian, dan
Laboratorium
Pengujian
Barisland
Industri Surabaya Kemenperin.

Kewajiban

Dalam
peraturannya
Menteri
menyebutkan bahwa baik LSPro maupun
lembaga pengujian harus melaporkan
hasil kinerja sertifikasi dan pengujiannya
kepada Direktur Jenderal Industri
Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dan
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim
dan Mutu Industri.
Adapun laporan LSPro terdiri dari
tiga macam. Pertama, penerbitan SPPT
SNI, pengawasan berkala SPPT SNI,
dan pencabutan SPPT SNI untuk ketiga
produk tersebut selambatnya 7 hari sejak
penerbitan.

Kedua, rekapitulasi penerbitan SPPT
SNI, pengawasan berkala SPPT SNI
dan pencabutan SPPT SNI ketiga jenis
produk tersebut dalam kurun 1 tahun,
yang disampaikan selambatnya tanggal 5
Januari tahun berikutnya.
Ketiga, perkembangan kompetensi,
organisasi serta akreditasi LSPro.
Adapun laboratorium penguji juga
wajib menyampaikan laporan yang terdiri
dari tiga macam. Pertama, sertifikasi hasil
uji (SHU) atas pengujian ketiga produk
tersebut, yang telah dilakukan dalam
kurun 1 bulan,dan harus disampaikan
selambat-lambatnya tanggal 5 bulan
berikutnya.
Kedua, rekpaitulasi SHU atau hasil uji
atas pengujian ketiga macam produk itu
yang dilakukan dalam kurun 1 taahun,
dan harus disampaikan selambatnya pada
5 Januari tahun berikutnya.
Ketiga, perkembangan kompetensi,
organisasi, dan akreditasi laboratorium
penguji.
LSPro dan lembaga penguji tersebut
di bawah binaan Direktorat Jenderal
Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu
Perindustrian. mi

Kebijakan

A. Lembaga Sertifikasi SNI Baja LAS
No

Lembaga

Alamat

1.

LSPro Barisland Industri Medan Kementerian
Peridustrian

Jl Sisingamangaraja No 24 Medan 23217
T_61.7365379, 7363471, 7362830
F_61.7362830

2.

LSPro Pustan Balai Besar Sertifikasi Industri (BSI)
Kemenperin

Gd Kementerian Perindustrian Lt 21, Jl Gatot
Subroto Kav 52-53, Jakarta
T_21.5255509 ek 2357, 5265285
F_21.52903228

3.

LSPro Barisland Industri Surabaya Kemenperin

Jl Jagir Wonokromo No 360 Surabaya
T_31.8410054, 7000000034
F_31.8410480

4.

LSPro B4T Kementerian Perindustrian

Jl Sangkuriang No 14 Bandung, 40135
T_222504088, 222510682, 2504828
F_222502027

5.

LSPro LUK, Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur - BPPT Kawasan Puspitek Gd 220, Cisauk, Tangerang, Banten
T_21_7560565
F_21_7560903

B. Lembaga Penguji Produk SNI Baja LAS
No

Laboratorium

Alamat

1.

Laboratorium Pengujian B4T Kementerian
Perindustrian

Jl Sangkuriang No 14 Bandung, 40135
T_222504088, 222510682, 2504828
F_222502027

2.

Laboratorium Pengujian Barisland Industri Surabaya
Kemenperin

Jl Jagir Wonokromo No 360 Surabaya
T_31.8410054, 7000000034
F_31.8410480
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LSPro dan Lembaga Uji untuk SNI
Pendingin Ruangan dan Mesin Cuci
Untuk mendukung
pelaksanaan pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia
(SNI) Pendingin Ruangan,
Lemari Pendingin, dan Mesin
Cuci secara wajib, kembali
meluncurkan peraturan
tentang penunjukan pelaksana
sertifikasi dan pengujian mutu
produk–produk tersebut.

P

eraturan
tersebut
berupa
Peraturan Menteri Perindustrian
Republik
Indonesia
No.
49/M-IND/PER/9/2013
tentang Penunjukan Lembaga Penilaian
Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakukan
dan Pengawasan SNI Pendingin Ruangan,
Lemari Pendingin, dan Mesin Cuci.
Peraturan No 49 ini merupakan
tindak-lanjut dari peraturan sebelumnya
terkait dengan pemberlakukan SNI
wajib atas ketiga produk tersebut, yakni
Peraturan Menteri Perindustrian Republik
Indonesia No 34/M-IND/PER/7/2013
, dan Peraturan Menteri Perindustrian
No 86/M-IND/PER/9/2009 tentang SNI
Bidang Industri.
Sesuai dengan peraturan tersebut
Menteri perlu menunjuk lembaga
penilai kesesuaian, untuk melaksanakan
sertifikasi dan pengujian mutu pendingin
ruangan, lembari pendingin, dan mesin
cuci,” kata Menteri Perindustrian M.S.

Hidayat dalam Permeperin No 49 itu.
Sesuai dengan pasal 1, menteri
menunjuk dua kelompok lembaga
sertifikasi produk (LSPro) dan lembaga
penguji mutu, yakni yang telah
terakreditasi, maupun lembaga yang
belum terakreditasi.
LSPro terakreditas yang ditunjuk ada
tiga lembaga, yakni LSPro Sucofindo ICS,
LSPro Pustan Kemenperin, dan LSPro
TUV Rheinland Indonesia.
Dua LSPro pertama diberi wewenang

untuk melakukan sertifikasi ketiga produk
yakni Pendingin Ruangan (SNI IEC
60335-2-40:2009), Lemari Pendingin (SNI
IEC 60335-2-24:2009), dan Mesin Cuci
(SNI IEC 60335-2-7:2009).
Adapun LSPro TUV Rheinland
Indonesia hanya diberi wewenang
melakukan sertifikasi dua produk saja,
yakni Lemari Pendingin (SNI IEC 603352-24:2009), dan Mesin Cuci (SNI IEC
60335-2-7:2009).
Sementara itu, lembaga pengujian

A. LSPro Terakreditas
No
Lembaga
1 Sucofindo ICS
PT Sucofindo
2.

Pustan Kemenperin

3

TUV Rheinland
Indonesia

26

Alamat
Graha Sucofindo B1 Floor
Jl. Pasar Minggu Kav 34, Jaksel
Telp _217983666 Faks_217983888
Gd Kemenperin lt 21,
Jl Jend. Gatot Soebroto Kav 52-53. Jakarta
Telp_215255509 ex 2357 Faks_2152903228
Menara Karya Lt 10.
Jl HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta 12950
Telp_2157944579 Fks__2157944575
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Jenis Produk
- Pendingin Ruangan
- Lemari Pendingin
- Mesin Cuci
- Pendingin Ruangan
- Lemari Pendingin
- Mesin Cuci
- Lemari Pendingin
- Mesin Cuci

SNI Produk
SNI IEC 60335-2-40:2009
SNI IEC 60335-2-24:2009
SNI IEC 60335-2-7:2009
SNI IEC 60335-2-40:2009
SNI IEC 60335-2-24:2009
SNI IEC 60335-2-7:2009
SNI IEC 60335-2-24:2009
SNI IEC 60335-2-7:2009

Kebijakan

B Lembaga Penguji Terakreditasi
No
1

Lembaga
Sucofindo
Lab. Cibitung

Alamat
Jl Arteri Tol Cibitung No 1
Telp _2188321176
Faks_2188321166

Jenis Produk
-Pendingin Ruangan
-Lemari Pendingin
-Mesin Cuci

SNI Produk
SNI IEC 60335-2-40:2009
SNI IEC 60335-2-24:2009
SNI IEC 60335-2-7:2009

2.

Balai Besar Bahan dan
Barang Teknik (B4T)
Kemenperin

Jl Sangkuriang No 14 Bandung, 40135
Telp_222504088, 222510682, 2504828
Faks_222502027

-Pendingin Ruangan
-Lemari Pendingin
-Mesin Cuci

SNI IEC 60335-2-40:2009
SNI IEC 60335-2-24:2009
SNI IEC 60335-2-7:2009

3

PT Hartono Istana Motor
(Polytron)

4

Balai Besar Mutu Barang,
Kementerian Perdagangan

-Pendingin Ruangan
-Lemari Pendingin
-Mesin Cuci
-Lemari Pendingin
-Mesin Cuci

SNI IEC 60335-2-40:2009
SNI IEC 60335-2-24:2009
SNI IEC 60335-2-7:2009
SNI IEC 60335-2-24:2009
SNI IEC 60335-2-7:2009

5

Dpet. QA PT Panasonic
Manufacturing Indonesia

Jl KHR Asnawi PO POX 126 Kudus
Telp_291_433255, 433266
Fks__291_431001, 431030
Jl Raya Bogor Km 26 Ciracas, Jakarta 13740,
Telp_21_8710321, 23
Faks_21_8710851
Jl Raya Bogor Km 29 Pekayon, Pasar Rebo,
Jakarta 13710,
Telp_21_8710221 Faks_21_8710851

-Pendingin Ruangan
-Lemari Pendingin
-Mesin Cuci

SNI IEC 60335-2-40:2009
SNI IEC 60335-2-24:2009
SNI IEC 60335-2-7:2009

Sumber : Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia
		 No. 49/M-IND/PER/9/2013

terakreditasi yang ditunjuk ada lima
laboratorium penguji, yakni Sucofindo di
Cibitung, Balai Besar Bahan dan Barang
Teknik (B4) Kemenperin, Hartono Istana
Motor (Polytron) di Kudus, Balai Besar
Mutu Barang (BPMB) Kementerian
Perdagangan, dan Dpet. QA PT Panasonic
Manufacturing Indonesia.
Laboratorium
tersebut
berhak
untuk melakukan pengujian SNI atas
ketiga produk tersebut, kecuali BPMB
Kementerian Perdagangan yang hanya bisa
melakukan uji produk lemari pendingin
(SNI IEC 60335-2-24:2009), dan mesin
cuci (SNI IEC 60335-2-7:2009).

Enam Bulan

Selain itu, menteri juga menunjuk
lembaga yang belum terakreditasi agar
sebagai lembaga penilai kesesuaian untuk
melaksanaan sertifikasi dan pengujian.
Namun, lembaga tersebut harus terlebih
dulu memproses akreditasinya kepada
Komite Akreditas Nasional paling lambat
30 Maret 2014.
“Dan melaporkan perkembangan
proses akreditasi tersebut kepada
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan,
Iklim, dan Mutu Industri Kementerian
Perindustrian,” demikian Menteri M.S.
Hidayat.
Selain itu, lembaga ini diberi
kesempatan memenuhi akreditasinya
dalam 2 tahun. Apabila lembaga-lembaga
sertifikasi dan lembaga penguji itu
tidak memenuhi syarat akreditasi KAN
sampai dengan batas waktunya maka
penunjukannya dinyatakan berakhir.

LSPro yang belum terakreditasi
tetapi ditunjuk sebagai lembaga penilai
kesesuaian itu ada lima lembaga. Tiga
lembaga tunjuk untuk melakukan
sertifikasi untuk SNI ketiga produk,
adapun dua lainnya masing-masing hanya
satu jenis produk.
LSPro Barisland Industri Kementerian
Perindustrian di Surabaya, LSPro
TUV Nord Indonesia, dan LSPro B4T
Kementerian Perindustrian di Bandung,
LSPro PPMB masing – masing ditunjuk
untuk melakukan sertifikasi atas ketiga
jenis produk.
Adapun dua lainnya yang hanya
ditunjuk untuk melakukan sertifikasi
satu jenis produk masing-masing LSPro
PPMB, Kementerian Perdagangan untuk
jenis produk mesin cuci (SNI IEC 603352-7:2009), dan LSPro TUV Rheinland
Indonesia untuk produk pendingin
ruangan (SNI IEC 60335-2-40:2009)
Adapun lembaga penguji yang belum
terakreditasi tetapi ditunjuk melaksanakan
pengujian mutu adalah Laboratorium
Penguji Barisland Industri Surabaya, dan
Laboratorium Penguji Pusat Penelitian
Sistem Mutu dan Teknologi PengujianLIPI.
Laboratorium Penguji Barisland
ditunjuk untuk melakukan pengujian atas
ketiga produk, sedangkan laboratorium
LIPI hanya untuk jenis produk lemari
pendingin (SNI IEC 60335-2-24:2009),
dan mesin cuci (SNI IEC 60335-2-7:2009)

Kewajiban

Baik LSPro maupun lembaga
pengujian harus melaporkan hasil kinerja

sertifikasi dan pengujiannya kepada
Direktur Jenderal Industri Unggulan
Berbasis Teknologi Tinggi dan Kepala
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan
Mutu Industri.
Adapun laporan LSPro terdiri dari
tiga macam. Pertama, penerbitan SPPT
SNI, pengawasan berkala SPPT SNI,
dan pencabutan SPPT SNI untuk ketiga
produk tersebut selambatnya 7 hari sejak
penerbitan.
Kedua, rekapitulasi penerbitan SPPT
SNI, pengawasan berkala SPPT SNI
dan pencabutan SPPT SNI ketiga jenis
produk tersebut dalam kurun 1 tahun,
yang disampaikan selambatnya tanggal 5
Januari tahun berikutnya.
Ketiga, perkembangan kompetensi,
organisasi serta akreditasi LSPro.
Laporan laboratorium penguji yang
terdiri dari tiga kelompok. Pertama,
sertifikasi hasil uji (SHU) atas pengujian
ketiga produk tersebut, yang telah
dilakukan dalam kurun 1 bulan,dan harus
disampaikan selambat-lambatnya tanggal
5 bulan berikutnya.
Kedua, rekpaitulasi SHU atau hasil uji
atas pengujian ketiga macam produk itu
yang dilakukan dalam kurun 1 taahun,
dan harus disampaikan selambatnya pada
5 Januari tahun berikutnya.
Ketiga, perkembangan kompetensi,
organisasi, dan akreditasi laboratorium
penguji.
LSPro dan lembaga penguji tersebut
di bawah binaan Direktorat Jenderal
Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu
Perindustrian. mi
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Sertifikasi SNI Kompor Gas

Pemerintah Tunjuk Pelaksana
Sertifikasi dan Uji Mutu
Untuk mendukung pelaksanaan pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) kompor
gas bahan bakar LPG satu tungku, pemerintah kembali meluncurkan peraturan tentang
penunjukkan pelaksana sertifikasi dan pengujian mutu produk alat pemanas tersebut.

P

eraturan
tersebut
berupa
Peraturan Menteri Perindustrian
Republik
Indonesia
No.
45/M-IND/PER/9/2013
tentang Penunjukan Lembaga Penilaian
Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakukan
dan Pengawasan SNI Kompor Gas Bahan
Bakar LPG Satu Tungku Dengan Sistem
Pemantik (SNI 7368:2011) Secara Wajib.
Peraturan No 45 ini merupakan
tindak-lanjut dari peraturan sebelumnya
terkait dengan pemberlakukan SNI wajib
atas produk tersebut, yakni Peraturan
Menteri Perindustrian Republik Indonesia
No 48/M-IND/PER/3/2012 .
Penunjukan lembaga sertifikasi
dan penguji tersebut juga didasari hasil
evaluasi yang dilakukan sesuai dengan
Peraturan Menteri Perindustrian No
89/M-IND/PER/8/2012. “Sesuai dengan
hasil evaluasi perlu ditunjuk lembaga
sertifikasi produk dan laboratorium
pengujian,” kata Menperin M.S Hidayat
dalam peraturannya.
Sesuai dengan pasal 1, menteri tidak
hanya menunjuk lembaga sertifikasi
produk (LSPro) dan lembaga penguji
mutu yang telah terakreditasi, tetapi juga
memberi kesempatan kepada lembaga
serupa yang belum terakreditasi.
LSPro terakreditas yang ditunjuk ada
dua lembaga, yakni LSPro LUK BPPT, dan
LSPro MIDC Kementerian Perindustrian,
adapun lembaga penguji terakreditas
yang ditunjuk hanya satu laboratorium
yakni Laboratorium BBLM Kementerian
Perindustrian.
28
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Adapun LSPro belum terakreditasi
yang ditunjuk ada enam lembaga, yakni
LSPro Pustan Balai Besar Sertifikasi
Industri (BSI) Kemenperin, LSPro
Barisland Industri Surabaya Kemenperin,
LSPro TUV Nord Indonesia, LSPro
B4T Kementerian Perindustrian, LSPro
Barisland Industri Medan Kementerian
Peridustrian, serta LSPro Sucofindo ISC.
Sedangkan
lembaga
penguji
belum terakreditas yang ditunjuk
ada lima laboratorium, yakni Lab
B4T
Kementerian
Perindustrian,
Laboratorium Sucofindo Cibitung,
Laboratorium
Barisland
Industri
Surabaya,
Laboratorium
Balai
Besar Mutu Barang Kementerian
Perdagangan, Lab. Penguji Pusat
Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi
Pengujian LIPI.
Namun,
untuk
menjalankan
fungsinya lembaga sertifikasi dan
penguji tersebut tetap harus terakreditasi.
Lembaga ini harus memenuhi syarat
akreditasi KAN selambat-lambatnya 16
Agustus 2014.
Dana apabila sampai dengan batas
waktu tersebut belum terakreditasi maka,
“Penunjukan
dinyatakan
berakhir,”
demikian pernyataan Menteri.

Kewajiban

Dalam
peraturannya
Menteri
menyebutkan bahwa baik LSPro maupun
lembaga pengujian harus melaporkan
hasil kinerja sertifikasi dan pengujiannya
kepada Direktur Jenderal Industri

Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi dan
Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim
dan Mutu Industri.
Adapun laporan LSPro terdiri dari
tiga macam. Pertama, penerbitan SPPT
SNI, pengawasan berkala SPPT SNI,
dan pencabutan SPPT SNI untuk ketiga
produk tersebut selambatnya 7 hari sejak
penerbitan.
Kedua, rekapitulasi penerbitan SPPT
SNI, pengawasan berkala SPPT SNI
dan pencabutan SPPT SNI ketiga jenis
produk tersebut dalam kurun 1 tahun,
yang disampaikan selambatnya tanggal 5
Januari tahun berikutnya.
Ketiga, perkembangan kompetensi,
organisasi serta akreditasi LSPro.
Laporan laboratorium penguji yang
terdiri dari tiga kelompok. Pertama,
sertifikasi hasil uji (SHU) atas pengujian
ketiga produk tersebut, yang telah
dilakukan dalam kurun 1 bulan,dan harus
disampaikan selambat-lambatnya tanggal
5 bulan berikutnya.
Kedua, rekpaitulasi SHU atau hasil uji
atas pengujian ketiga macam produk itu
yang dilakukan dalam kurun 1 taahun,
dan harus disampaikan selambatnya pada
5 Januari tahun berikutnya.
Ketiga, perkembangan kompetensi,
organisasi, dan akreditasi laboratorium
penguji.
LSPro dan lembaga penguji tersebut
di bawah binaan Direktorat Jenderal
Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu
Perindustrian. mi

Kebijakan

A
Lembaga Sertifikasi

Alamat

LSPro LUK, Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur
- BPPT

Kawasan Puspitek Gd 220, Cisauk, Tangerang, Banten
Telp_21_7560565
Faks_21_7560903

LSPro Metal Industries Development Center (MIDC)
Kementerian Perindustrian

Jl Sangkuriang No 12 Bandung. 40135
Telp_22_2503171 Faks_22_2503978

B
No
1

Lembaga Penguji
Lab. Uji Balai Besar Logam dan Mesin (BBL-M)
Kementerian Perindustrian

Alamat
Jl Sangkuriang No 12 Bandung. 40135
Telp_22_2503171, 2511927 Faks_22_2503978, 2511927

C
No

Lembaga Penguji

Alamat

1

LSPro Pustan Balai Besar Sertifikasi Industri
(BSI) Kemenperin

Gd Kementerian Perindustrian Lt 21,
Jl Gatot Subroto Kav 52-53, Jakarta.
T_21.5255509 ek 2357, 5265285 F_21.52903228

2

LSPro Barisland Industri Surabaya
Kemenperin

Jl Jagir Wonokromo No 360 Surabaya
T_31.8410054, 7000000034 F_31.8410480

3

LSPro TUV Nord Indonesia PT TUV Nord
Indonesia

Perkantoran Hijau Arkadia Tower F, Lt 7 Suite 704. Jl TB
Simatupang Kav 88 Jakarrta Selatan. 12520
T_21_78837338 F_21_78837338

4

LSPro B4T Kementerian Perindustrian

Jl Sangkuriang No 14 Bandung, 40135
Telp_222504088, 222510682, 2504828 Faks_222502027

5

LSPro Barisland Industri Medan Kementerian
Peridustrian

Jl Sisingamangaraja No 24 Medan 23217
T_61.7365379, 7363471, 7362830 F_61.7362830

6

LSPro Sucofindo ISC, PT Sucofindo

Graha Sucofindo B1 Floor
Jl. Pasar Minggu Kav 34, Jakarta Selatan
Telp _217983666 Faks_217983888

D
No

Lembaga Penguji

Alamat

1

Lab B4T Kementerian Perindustrian

Jl Sangkuriang No 14 Bandung, 40135
Telp_222504088, 222510682, 2504828Faks_222502027

2

Laboratorium PengujiSucofindo
Lab. Cibitung

Jl Arteri Tol Cibitung No 1
Telp _2188321176 Faks_2188321166

3

Laboratorium Penguji Barisland Industri
Surabaya Kemenperin

Jl Jagir Wonokromo No 360 Surabaya
T_31.8410054, 7000000034 F_31.8410480

4

Laboratorium Penguji Balai Besar Mutu
Barang, Kementerian Perdagangan

Jl Raya Bogor Km 26 Ciracas, Jakarta 13740,
Telp_21_8710321, 23 Faks_21_8710851

5

Lab. Penguji Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Kawasan Puspitek Gd 440, Cisauk, Tangerang, Banten
Teknologi Pengujian LIPI
Telp_21_7560222 Faks_21_7560227
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Kebijakan

TPP Telpon Genggam:
Prioritas Online

U

ntuk
telepon
seluler,
komputer
genggam
(handheld), dan komputer
tablet, ketentuan TPP-nya
telah diatur dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 108/M- IND/
PER/11/2012.
Sebagai tindak-lanjutnya, petunjuk
teknis pendaftaran produk telepon

seluler,
komputer
genggam
(handheld) dan komputer tablet
itu juga telah diterbitkan oleh
Dirjen Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi dengan nomor 5/
IUBT/PER/1/2013.

30
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“Petunjuk teknis ini merupakan

pedoman bagi para pihak terkait
dalam pelaksanaan pendaftaran
produk telepon seluler, komputer
genggam (handheld) dan komputer
tablet,” kata Budi Darmadi, Dirjen
Industri
Unggulan
Berbasis
Teknologi Tinggi Kementerian
Perindustrian.
Juknis tersebut menjelaskan
yang dimaksud dengan telepon
seluler termasuk smartphone adalah
setiap alat perlengkapan yang digunakan
dalam berkomunikasi jarak jauh

dengan menggunakan jaringan seluler
dan jaringan nirkabel lainnya, kecuali
telepon satelit, dengan Pos Tarif HS ex.
8517.12.00.00.
Adapun yang dimaksud komputer
genggam (handheld) adalah suatu
mesin pengolah data otomatis genggam
(handheld) dengan Pos Tarif HS
8471.30.10.00. Komputer genggam ini
termasuk personal digital assistant (PDA)
dan palmtop.
Sedangkan komputer tablet adalah
suatu mesin pengolah data otomatis
portabel yang menggunakan layar sentuh
datar sebagai monitor dan peranti masukan
dengan menggunakan stilus, pena digital,

Kebijakan

atau ujung jari, selain menggunakan papan
ketik atau tetikus, dan dapat berfungsi
sebagai alat komunikasi maupun tidak.
Produk ini memiliki Pos Tarif/HS ex.
847.30.90.00.
“Pendaftaran produk diberlakukan
wajib dilakukan bagi produk tersebut,”
kata Budi. Pendaftaran tersebut
di dalamnya termasuk pengujian
contoh produk yang akan diproduksi/
diimpor, yang dilaksanakan berdasarkan
persyaratan
teknis
Kementerian
Telekomunikasi dan Informatika.
Verifikasi atas pemenuhan persyaratan
teknis produk dilaksanakan melalui
sertifikasi, setelah diterbitkan Surat
Pengantar Sertifikasi dari Direktur
Jenderal IUBT Kementerian Perindustrian.
Dari hasil verifikasi tersebut kemudian
diterbitkan TPT Produksi atau TPT Impor.
“Pelaksanaan pendaftaran produk
telepon seluler, komputer genggam
(handheld)
dan
komputer
tablet
diutamakan dilaksanakan dengan sistem
on line,” ujarnya. Alamatnya di website
www.kemenperin.go.id/tnp

Pemohon melakukan pendaftaran
online, dan berkas kelengkapan dokumen
persyaratan Unit Pelayanan Publik UP2
Kementerian Perindustrian. Nanti, mereka
akan diberikan pasword akun TTP, jika
dokumen dan persyaratan sudah lengkap
terpenuhi.
Status proses permohonan dapat
dipantau secara online pada akun
masing-masing perusahaan di website
Kementerian Perindustrian.

Masa Berlaku

TPP-Produksi atau TPP-Impor berlaku
selama 1 tahun sejak tanggal diterbitkan,
dan dinyatakan tidak berlaku apabila telah
melewati masa berlakunya, atau realisasi
produksi / impor dalam waktu kurang
dari I tahun telah terpenuhi sesuai dengan
jumlah yang tercantum dalam TPP, atau
memang dinyatakan dicabut karena telah
disalahgunakan.
TPP-Impor digunakan sebagai dasar
pertimbangan dan syarat penerbitan
persetujuan impor atas produk yang telah
didaftarkan.

Perusahaan produsen atau importir
yang telah mendapatkan TPP wajib
menyampaikan laporan realisasi produksi
atau impor secara regular kepada
Direktorat Jenderal selambat-lambatnya
1 bulan setelah realisasi produksi atau
impor.
Penyampaian laporan dilakukan secara
online dan disertai tanda bukti berupa
Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang
diunggah ke akun sistem TPP masingmasing perusahaan.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian
ataupun
ketidakaslian
dokumen
permohonan
Pengantar
Sertifikasi
maupun TPT dengan sebagaimana
mestinya, Surat Pengantar Sertifikasi dar/
atau Tanda Pendaftaran Produk akan
dinyatakan batal demi hukum.
Pencabutan atas Surat Pengantar
Sertifikasi dan/TPT apabila perusahaan
memindahtangankan Surat Pengantar
Sertifikasi dan/atau TPT kepada pihak lain
secara ilegal, atau memalsukan dokumen
Surat Pengantar Sertifikasi dan/atat TPT.
mi
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Lensa Peristiwa

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat menerima Daftar Inventarisasi Masalah
(DIM) yang diserahkan Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto dengan disaksikan
Sekjen Kemenperin Ansari Bukhari seusai Rapat Kerja membahas RUU Perindustrian di
Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 18 September 2013

Wakil Presiden R.I Boediono meresmikan The 21st Indonesia International Motor Show
dengan menekan tombol disaksikan (dari kiri) Ketua Umum GAIKINDO Sudirman
MR, Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Menteri Perhubungan EE Mangindaan,
Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama, dan Ketua Penyelenggara IIMS 2013 Johnny Darmawan di JIExpo Kemayoran,
Jakarta, 19 September 2013

Sekjen Kemenperin Ansari Bukhari berdialog dengan produsen gitar merek Secco Guitar pada
peninjauan Pameran Produksi Indonesia 2013 di Bandung, 29 September 2013

32
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Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun meninjau stan batik asal Solo, Jawa
Tengah seusai membuka Pameran Pekan Produk Dalam Negeri 2013 di Jakarta Convention
Center ( JCC), 19 September 2013

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun bersama Sekjen Kemenperin Ansari
Bukhari, Ketua Umum KADIN jabar Agus S Sutisno serta Kedisperindag Provinsi Jabar
Ferry S. Arif membunyikan angklung pada Pembukaan Pameran Produksi Indonesia 2013
di Trans Convention Centre, Bandung, 26 September 2013

Dirjen IKM Kementerian Perindustrian Euis Saedah membuka Pameran Cahaya Timur
Indonesia dengan memetik Sasando disaksikan (dari kiri) Kepala Dinas Perindag Provinsi
Maluku Franky Papilaya, Kepala Dinas Perindag Provinsi Maluku Utara Martinus
Djawa, Direktur IKM Wilayah III Endang Suwartini serta Zakarias dari Kupang di Plasa
Pameran Industri, 1 Oktober 2013

Lensa Peristiwa

Sekretaris Kabinet Dipo Alam memperlihatkan Buku Batik & Borobudur pada peringatan
Hari Batik Nasional 2013 kepada Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun dan
Wakil Menteri Kemendikbud Wiendu Nuryanti serta Ketua Yayasan Batik Indonesia (YBI)
Jultin Ginandjar Kartasasmita di Gedung Indosat, Jakarta 2 Oktober 2013

Wakil Presiden RI Boediyono didampingi Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat
mendapatkan penjelasan dari Direktur PT Berca Sportindo Murdaya Poo tentang produk
sepatu League pada 28th Trade Expo Indonesia di JI Expo Kemayoran, 16 Oktober 2013

Dirjen KII Kementerian Perindustrian Agus Tjahajana memberikan keterangan kepada
para wartawan media cetak dan elektronik seusai Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI
mengenai Laporan Perkembangan Pengakhiran Proyek PT. Indonesia Asahan Aluminium
(Inalum) di Gedung DPR, Senayan, 16 Oktober 2013

Menteri Perindustrian RI Mohamad S Hidayat berfoto bersama dengan para pemenang SNI
Award 2013 di Jakarta Convention Centre, Jumat, 18 Oktober 2013.

Menteri Perindustrian RI Mohamad S Hidayat memukul alat musik khas Jepang dalam
peresmian perluasan pabrik PT. Nippon Shokubai Indonesia di Cilegon, Banten, pada
tanggal 23 Oktober 2013.

Wakil Menteri Perindustrian RI Alex SW Retraubun memperhatikan Fully Automatic
Filling Machine untuk proses pembotolan air mineral produksi PT Pratindo Canggihmulia
pada Pameran Pameran All Pack Indonesia di JIExpo Kemayoran, 30 Oktober 2013
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Ekonomi&Bisnis

Kemenperin terus berupaya agar pemanfaatan teknologi
informasi semakin meningkat sehingga kualitas pelayanan
kepada masyarakat, pelaku bisnis dan para pemangku
kepentingan menjadi semakin baik.

e-Licensing
Keunggulan Kemenperin
H

asil dari upaya serius tersebut
mendapatkan pengakuan
tatkala
Kementerian
Perindustrian ditetapkan
menjadi instansi pemerintah terbaik
dalam Pemeringkatan e-Government
Indonesia (PeGI). Selain Kemenperin
ada juga dengan Kementerian Keuangan
dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Menurut
Wakil
Menteri
Perindustrian Alex Retraubun, sistem
teknologi informasi dan komunikasi
(TIK)
tersebut
sesungguhnya
telah diterapkan oleh Kementerian
Perindustrian sejak 1998, karena
teknologi tersebut sangat penting
untuk menjamin kelancaran kinerja
kementeriannya tersebut.
34
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“Sistem itu terus diperbaiki seiring
perkembangan teknologi yang ada,”
ujar Alex di Jakarta, Senin (16/9/2013).
PeGI merupakan penghargaan
yang dilaksanakan oleh Direktorat
e-Governemnt, Direktorat Jenderal
Aplikasi Informatika, Kementerian
Komunikasi dan Informatika yang
diperuntukkan guna melihat peta
kondisi pemanfaatan TIK di tingkat
kementerian.
“Kemenperin memiliki keunggulan
dalam aplikasi layanan teknologi
informasi yang terintegrasi,” ujar
Alex, yang juga mengatakan bahwa
penghargaan tersebut bisa memotivasi
Kementerian Perindustrian dan juga
kementerian lainnya akan pentingnya

pemahaman dan pelaksanaan TIK
dalam pelaksanaan tugas.
Dalam pelaksanaannya,Kemenperin
berpegang pada pedoman Instruksi
Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government, serta
Undang-Undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dan Undang-Undang nomor 25
tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
PeGI kali ini diikuti sebanyak 29
kementerian dari 33 kementerian.
Berdasarkan
kategori
penilaian
terhadap 29 kementerian tersebut,
41,38% kementerian berada pada
kategori Baik, 55,17% kementerian
berada pada kategori Kurang dan
sebanyak 3,45% kementerian berada
pada kategori Sangat Kurang.
Pemberian peringkat kepada para
peserta dilakukan tiap dimensi, dan
secara keseluruhan adalah sebagai
berikut: 3,60-4,00: Sangat Baik; 2,603,60: Baik; 1,60-2,60: Kurang; dan
1,00-1,60: Sangat Kurang.
Kegiatan tersebut merupakan kerja

Ekonomi&Bisnis

sama antara Kemkominfo bekerja sama
dengan berbagai kalangan seperti unsur
komunitas TIK, perguruan tinggi,
maupun instansi pemerintah yang
terkait.
Kegiatan tersebut dilakukan secara
rutin oleh Kemkominfo sejak tahun
2007 dengan tiga tujuan utama.
Pertama,
memberikan
acuan
pengembangan dan pemanfaatan TIK
di lingkungan pemerintah. Diharapkan,
lingkungan pemerintah di Indonesia
baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota
maupun kementerian dan lembaga non
kementerian dapat mengembangkan
dan memanfaatkan TIK secara lebih
terarah.
Kedua, mendorong peningkatan
pemanfaatan TIK di lingkungan
pemerintah melalui evaluasi yang utuh,
seimbang, dan obyektif. Diharapkan,
meningkatkan motivasi seluruh instansi
pemerintah untuk meningkatkan
pemanfaatan TIK dalam melayani
masyarakat, pelaku bisnis, dan lembaga
pemerintah.
Ketiga, mendapatkan peta kondisi
pemanfaatan TIK di lingkungan

Hasil Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI)
Kategori

Nilai

Instansi

Persentase

Sangat Baik

4,00-3,60

0

0,00%

Baik

3,60-2,60

12

41,38%

Kurang

2,60-1,60

15

55,17%

Sangat Kurang

1,60-1,00

1

3,45%

Sumber: Kemenperin, 2013
pemerintah secara nasional. Dengan
demikian, diharapkan dapat diketahui
kekuatan dan kelemahan seluruh
peserta (instansi) yang nantinya sangat
berguna untuk pengembangan TIK di
masa datang.
Berdasarkan
hasil
assessment,
layanan eksternal yang menjadi
unggulan
Kemenperin
adalah
e-licensing. Selanjutnya, Kemenperin
telah memiliki sistem andalan penyajian
informasi daftar produk dengan tingkat
produk dalam negerinya. Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
dinilai telah berjalan baik dan adanya
dukungan jaringan Internet untuk
sistem administrasi internal.

Dari segi layanan ke masyarakat,
Kemenperin dinilai sudah memiliki
standar waktu layanan yang cukup
baik, sistem aplikasi untuk dukungan
administrasi dan manajemen umum
cukup memadai, termasuk dengan
dukungan pembangunan.
Selain itu, Kemeperin telah
memiliki sistem e-monitoring, salah
satunya sistem informasi kepegawaian
(Simpeg) yang menjadi keunggulan
utama.
Ke depannya Kemperin akan
membangun Sistem Informasi Industri
Nasional yang akan mengintegrasikan
seluruh kegiatan stakeholder Kemenperin
dalam satu portal layanan. mi

Lima Dimensi PeGI

P

emeringkatan e-Government didasarkan pada
lima dimensi penilaian. Pertama, Kebijakan. Ini
merupakan landasan utama bagi pengembangan dan
implementasi e-government. Evaluasi atas dimensi
kebijakan dilakukan terhadap kebijakan dalam bentuk
nyata dari dokumen-dokumen resmi yang memiliki
kekuatan legal.
Kedua, Kelembagaan. Dimensi kelembagaan
berkaitan erat dengan keberadaan organisasi yang
berwewenang dan bertanggung jawab terhadap
pengembangan dan pemanfaatan TIK. Evaluasi
Dimensi Kelembagaan dilakukan terhadap adanya
organisasi struktural yang lengkap sehingga dapat
menjalankan fungsi tata kelola TIK, pengembangan,
pengoperasian, penyediaan layanan TIK dan fungsifungsi lain dengan baik.
Ketiga, Infrastruktur . Dimensi infrastruktur
berkaitan dengan sarana dan prasarana yang
mendukung pengembangan dan pemanfaatan TIK.
Evaluasi dalam dimensi ini dilakukan terhadap pusat
data (data center) yaitu piranti keras komputer dan

piranti lunak, jaringan komunikasi (LAN, WAN, Akses
Internet), hingga peranti keras dan peranti lunak pada
pengguna (desktop, notebook dan lain lain).
Ketiga, Aplikasi . Dimensi aplikasi berkaitan
dengan ketersediaan dan tingkat pemanfaatan piranti
lunak aplikasi yang mendukung layanan e-government
secara langsung atau tidak langsung. Evaluasi Dimensi
Aplikasi dilakukan terhadap ketersediaan dan tingkat
penerapan dari berbagai aplikasi yang perlu dalam
menjalankan fungsi e-government yang sesuai dengan
tugas dan fungsi instansi peserta.
Kelima, Perencanaan. Dimensi perencanaan
berkaitan dengan tata kelola atau manajemen
perencanaan TIK yang dilakukan secara terpadu dan
berkesinambungan Evaluasi dimensi perencanaan
dilakukan terhadap proses perencanaan untuk
pengembangan dan pemanfaatan TIK secara nyata
dan teratur, serta adanya kajian kebutuhan dan strategi
penerapan TIK yang lengkap dan danya implementasi
pengambilan keputusan dan realisasi pengembangan
yang mengacu pada rencana pengembangan.
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Ekonomi&Bisnis

Babak Baru

Hubungan Bisnis
Presiden Republik Rakyat China Xin Jinping mengunjungi Indonesia, Kamis (3/10/2013), untuk
melakukan penandatanganan kerja sama, yang dituangkan dalam 21 perjanjian, dengan total nilai
mencapai USD28,2 miliar. Inilah babak baru hubungan bisnis kedua negara?

D

alam
kunjungannya,
Presiden Xin Jinping
membawa sekitar 300
delegasi. Mereka disambut
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
Menteri Perindustrian MS Hidayat,
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan,
Gubernur BI Agus Martowardoyo, dan
600 delegasi pejabat dan pengusaha
Indonesia.

36
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Dalam forum bisnis bertajuk
Indonesia-China Business Luncheon
yang diselenggarakan Kemenperin
dengan Kamar Dagang dan Industri
Indonesia itu, kedua kepala negara
menjadi saksi komitmen kerja sama di
antara para delegasi yang dituangkan
dalam 21 kerja sama bisnis.
Presiden Yudhoyono mengatakan
kemitraan antara Indonesia dan

China
merupakan
kemitraan
yang strategis, yang berlandaskan
prinsip-prinsip timbal balik, saling
menghormati, dan saling membawa
bermanfaat.
“Kemitraan
ini
tentunya
memunculkan peluang-peluang,” ujar
Yudhoyono dalam sambutannya pada
acara yang digelar di Hotel Shangri-La,
Jakarta, tersebut.

Ekonomi&Bisnis

Neraca Perdagangan Indonesia Dengan Rep.Rakyat Tiongkok 2008 - 2013 (Ribu US$)
Uraian

2008

2008

TOTAL PERDAGANGAN

26.883.672,6

EKSPOR

11.636.503,7

IMPOR
NERACA PERDAGANGAN

Jan-Jul

Perub.(%)
2013/2012

2011

25.501.497,8

36.116.829,3

49.153.192,3

51.045.297,1

11.499.327,3

15.692.611,1

22.941.004,9

21.659.502,7

15.247.168,9

14.002.170,5

20.424.218,2

26.212.187,4

29.385.794,5

21,40

17.549.462,0

17.601.175,4

0,29

-3.610.665,2

-2.502.843,2

-4.731.607,1

-3.271.182,4

-7.726.291,8

19,59

-5.131.168,9

-5.033.764,6

-1,90

Tiongkok saat ini sedang beranjak
dari
manufaktur
padat
karya,
pengetahuan dan teknologi. Sedangkan
Indonesia makin didukung dengan
teknologi dan ilmu pengetahuan
dengan tetap menciptakan lapangan
pekerjaan.
“Mengingat hal itu kita bisa saling
bekerjasama dan saling bermanfaat
antar kedua negara,” ujar Yuhoyono
dalam pertemuan bertema Arah Masa
Depan Kemitraan Strategis Komprehensif
China – Indonesia itu.
Dalam kesempatan itu, Presiden Xin
berjanji mendorong perusahaan China
untuk meningkatkan investasi langsung
di Indonesia, dan berpartisipasi
dalam pembangunan infrastruktur di
Indonesia, seperti kereta api, jembatan,
jalan raya, pelabuhan, dan bandara .
Kedua pemimpin juga sepakat
untuk meningkatkan kerja sama
industri, meningkatkan konektivitas
antara kedua negara, dan meningkatkan
kerjasama dalam menjamin keamanan
pangan dan keamanan energi.
Di tempat yang sama, Menteri
Perindustrian
MS
Hidayat
menambahkan
penandatanganan
kerja sama ini mencakup hampir
semua
bidang,
seperti
bidang
mineral, komunikasi, perkeretaapian,
penerbangan, industri semen, smetler,
kawasan industri, Bandung dan Jakarta
Monorail, hingga kelapa sawit dengan
total nilai kerja sama US$28,2 miliar.
Proyek Monorel Metropolitan
Bandung Raya. Proyek senilai Rp18
triliun sepenuh dibiayai China
National Machinery Import & Export
Corporation (CMC), badan usaha
milik negara China. Mitra kerja CMC
adalah PT Panghegar Group melalui
PT Sarana Infrastruktur Indonesia dan

2012

Trend(%)
2008-2012

2010

PT Jasa sarana.
Memorandum of Agreement (MoA)
Proyek Monorel Metropolitan Bandung
Raya ditandatangai oleh Presiden
Direktur China Genertec Technology
Li Dang, Presiden Direktur China
National Machinery Import & Export
Corporation (CMC) Wang Xusheng,
dan Presiden Direktur PT Panghegar
Group Cecep Rukmana.
Swasta Indonesia-China juga
menjalin kerjasama pinjaman antara
PT OKI Pulp and Paper Mills dengan
China Development Bank, dan
disepakati kerja sama investasi dan
pembiayaan pertambangan batu bara
MRC-DBK antara PT Daya Bumindo
Karunia dan China Development
Bank dan China Harbour Engineering
Company Ltd.
Adapun kerja sama proyek
infrastruktur
pertambangan
dan
transportasi dilakukan antara PT
Indika Energy dengan China Railway
Group Limited. Di samping itu, ada
kerja sama leasing 5 pesawat B777
dan 6 unit A320 antara PT Garuda
Indonesia dan ICBC Financial Leasing
Company Co.Ltd.
Dua Kekuatan
Menurutnya, selama ini hubungan
bilateral antar kedua negara baru terjadi
dalam bidang ekspor dan impor dengan
target mencapai US$80 miliar sebelum
2015. Dalam kerja sama ekspor dan
impor ini, Indonesia lebih banyak
mengekspor batu bara, gas alam dan
lainnya yang belum di proses. Pada
sisi lain, Indonesia banyak mengimpor
barang jadi asal China.
China
merupakan
kekuatan
ekonomi nomor dua di dunia dengan
jumlah penduduk 1,35 miliar jiwa dan

2012

2013

21,39

29.967.755,2

30.168.586,3

0,67

21,33

12.418.293,1

12.567.410,9

1,20

tingkat GDP sebesar US$8,2 triliun
pada 2012. Sementara, Indonesia
dengan jumlah penduduk sebanyak
237 juta jiwa dan tingkat GDP sebesar
US$946,4 miliar pada 2012 diharapkan
akan terus berkembang.
Nilai Investasi China ke Indonesia
pada 2012 sebesar US$141 juta dengan
190 proyek atau naik dibandingkan
dengan 2011 yang mencapai US$128,2
juta dengan 160 proyek.
Sementara, realisasi investasi China
ke Indonesia pada kuartal I/2013
mencapai US$60,2 juta dengan 99
proyek dan diharapkan investasi
China di Tanah Air bisa lebih banyak
lagi jika terlibat pada proyek-proyek
infrastruktur Indonesia dalam MP3EI.
Sementara, nilai ekspor non-migas
Indonesia ke China pada periode
Januari-Juni 2013 mencapai US$10,09
miliar. Nilai ekspor tersebut memiliki
porsi sekitar 13,5% dari total ekspor
non-migas yang mencapai US$74,77
miliar.
Sedangkan nilai impor non-migas
Indonesia dari China sebesar US$14,42
miliar dalam periode Januari-Juni tahun
ini. Nilai impor tersebut memiliki porsi
19,96% dari total impor non-migas
Indonesia yang mencapai US$72,25
miliar.
“Melihat kenyataan itu, maka
perpaduan kekuatan bisnis kedua
negara yang substansial selayaknya
dapat menempatkan Indonesia dan
RRT menjadi pemain penting di
kawasan dan dunia,” tegas Menperin.
Dengan
Indonesia-China
Business Luncheon, Hidayat berharap
kemitraan ini diharap bisa membuka
babak baru yang tentunya dalam bidang
perindustrian. mi
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Ambisi Naik Peringkat
5 Besar Dunia

Pasar otomotif Indonesia yang terus tumbuh itu
membuat kebutuhan ban meningkat. Inilah yang
membuat pasar Indonesia tampak seksi. Belum lagi
faktor pendukung seperti tenaga kerja dan bahan baku
melimpah. Para pabrikan ban pun berlomba-lomba
membenamkan investasinya.

S

alah satunya adalah Hankook
Tire, produsen ban asal Korea
Selatan. Hankook merupakan
tujuh besar produsen ban di
dunia dan salah satu perusahaan ban
global dengan kinerja pertumbuhan
tercepat.
Setelah
melalui
proses
pembangunan pabrik yang memakan
waktu 2 tahun 3 bulan, pabrik
Hankook Tire di Cikarang, Jawa
Barat, akhirnya resmi beroperasi mulai
Selasa (17/9/2013). Hankook memulai
pembangunan pabriknya di Indonesia
pada Kamis (9/06/2011).
Pabrik Hankook di Cikarang ini
merupakan pusat produksi globalnya
38
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yang ke tujuh. Tak mengherankan
apabila peresmian pabrik di Kawasan
Industri Lippo Cikarang tersebut
dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono didampingi Ibu Negara
Ani Yudhoyono.
Dalam peresmian itu, Presiden
didampingi sejumlah menteri di
antaranya Menteri Perindutrian MS
Hidayat, dan Menteri Koordinator
Perekonomian Hatta Rajasa.
Hadir juga mantan Presiden
Korea Selatan, Lee Myung Bak dan
didampingi istrinya. Adapun dari
jajaran Hankook Tire di antaranya
`Vice Chairman dan CEO Hankook
Tire Seung Hwa Suh, President dan

CEO Hankook Tire World Wide
Hyun Shick Cho dan Presiden dan
CM0/CM00 Hankook Tire Hyun
Bum Cho.
Total investasi Hankook di area
seluas 60 hektar tersebut sebesar
US$1,1 miliar hingga 2018. Di pabrik
ini nantinya Hankook akan memiliki
empat fasilitas produksi utama.
Pada fase pertama pembangunan
pabrik diselesaikan tahun ini, proyek
tersebut telah menelan investasi
US$353 juta.
Pada tahap awal, pabrik ini akan
memproduksi 6 juta ban per tahun,
yang mana 70% di antaranya untuk
memenuhi permintaan pasar global,
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terutama di pasar Asean, Amerika
Utara, dan Timur Tengah. Adapun
pasar Indonesia hanya mendapatkan
alokasi sekitar 30%.
Produksi ini diharapkan akan
mendukung peningkatan kapasitas
produksi 100 juta ban per tahun pada
2014. Untuk mendukung produksi,
Hankook akan mempekerjakan 1.400
pegawai hingga 2014 dan bertambah
menjadi sekitar 2.800 pegawai di 2018.
Ban produksi Hankook di Cikarang
ini sebagian besar untuk kendaraan
penumpang, ban ultrahigh performance
dan ban truk ringan.
Menurut Vice Chairman dan
CEO, Hankook Tire, Seung Hwa Suh,
pabrik baru Hankook Tire ini akan
memproduksi empat jenis model ban
yang juga telah dijual oleh Hankook
Tire.
“Kami akan memproduksi jenis ban
Ventus untuk kendaraan modern, kami
juga akan memproduksi ban-ban untuk
jenis kendaraan Sport Utility Vehicle
atau SUV,” ujar Seung Hwa Suh di
Cikarang.
Selain Ventus, Hankook juga akan
memproduksi ban untuk multipurpose
vehicle atau MPV, yaitu Kinergy.
Karena mobil jenis MPV memang
menjadi ceruk pasar yang paling besar
di Indonesia.
Selain untuk memproduksi Ventus
dan Kinergy, pabrik di Cikarang ini
juga akan memproduksi ban seperti
Optimo dan Dynapro. Semua produk
tersebut juga akan dijual melalui
jaringan distribusi ritel Hankook Tire,
yaitu Hankook Master.
Hankook
Master
telah
memperlihatkan kesiapan Hankook
yang terus berkomitmen total untuk
memperluas jangkauan produksnya ke
seluruh Indonesia. Hankook Master di
Tanah Air juga akan menjadi bagian
dari jaringan Hankook Master di
berbagai wilayah di seluruh dunia.
Di Indonesia, Hankook, yang
saat ini memiliki 17 cabang jaringan
distribusi, merencanakan membentuk
30 cabang saluran distribusi Hankook
Masters hingga akhir tahun ini.
Bagi Hankook, pabrik Cikarang
adalah bagian dari strategi globalnya.
Hankook Tire saat ini memiliki tujuh

pabrik yang tersebar di empat negara
dan memperkerjakan sekitar 20.000
orang di seluruh dunia. Ban Hankook
juga telah menyebar di 180 negara.

Lima Besar

Salah satu dasar keputusan
Hankook memilih Indonesia sebagai
basis produksi ban di Indonesia tidak
lain adalah karena besarnya pasar ban.
Di samping itu, adalah dukungan
tenaga kerja dan bahan baku.
Pada 2010, Indonesia sudah mampu
mengekspor 35,1 juta ban, naik 25%
dibandingkan dengan capaian pada
2009. Sementara itu penjualan dalam
negeri, selama 2010 pasar Indonesia
mampu menyerap 49,5 juta ban atau
naik 23% dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.
Dengan masuknya Hankook ini,
penjualan ban Indonesia diharapkan
bisa tumbuh 10%-15%.
Faktor kekuatan pasar itu masih
ditambah kenyataan bahwa Indonesia
bersama Thailand, Malaysia dan

Vietnam secara kolektif merupakan
pemasok 95% permintaan karet dunia.
Indonesia pada 2010 memiliki total
produksi karet hingga 3,92 juta ton.
Seung Hwa Suh, Vice Chairman
dan CEO Hankook Tire mengatakan
membangun pabrik di Indonesia,
yang berada di tengah-tengah pasar
global, adalah keputusan yang akan
menguntungkan bagi perekonomian
Indonesia dan Hankook Tire.
“Pabrik baru ini akan membuka
kesempatan penting bagi kami untuk
meningkatkan status global menjadi
lima besar,” ungkap Vice Chairman and
CEO Hankook Tire Seung Hwa Suh
menjelang peresmian pabrik, Kamis
(9/6/2011).
Hankook yang biasanya memasok
Hyundai dan Kia, saat ini memproduksi
sekitar 94 juta unit per tahun di tujuh
pabriknya di Korea Selatan, China,
Hungaria, dan Indonesia. Perusahaan
ini juga memasok ban untuk BMW,
Nissan, dan Toyota. mi

Media Industri • No. 04 - 2013

39

Ekonomi&Bisnis

Pabrik, Kunci Keberadaan
Firmenich di Indonesia

Industri makanan dan
minuman adalah salah satu
sektor yang menjadi prioritas
pembangunan. Namun,
sektor ini masih sangat
bergantung pada bahan
baku, yang tidak sedikit
harus diimpor. Pembangunan
pabrik Firmenich Aromatics
Indonesia diyakini akan
membawa nilai tambah buat
ekonomi Indonesia.
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P

T Firmenich Aromatics
Indonesia,
adalah
anak
perusahaan
Firmenich
SA—produsen parfum dan
bumbu terbesar kedua dunia yang
berbasis di Meyrin, Swiss. Firmenich
yang beroperasi di 64 negara dengan
pendapatan 2,89 miliar Swiss Francs
( June 2013) itu adalah perusahaan
keluarga.
Di Indonesia, Firmenich memiliki
fasilitas produksi di Jl. Alternatif
Cibubur-Cileungsi Km. 9, Bogor, Jawa
Barat. Seiring dengan iklim bisnis yang
makin kondusif, Firmenich melakukan
ekspansi dengan membangun pabrik
baru di Karawang, Jawa Barat.
Pabrik baru di Karawang menelan
investasi tidak kurang dari US$33
juta. Pabrik ini dirancang untuk
menghasilkan Durarom, yakni merek
bahan baku penunjang industri
makanan dan minuman, dengan

kapasitas 27.000 metrik ton per tahun.
“Kami membuka fasilitas pabrik
baru di dekat Jakarta, Indonesia,
sebagai bagian dari strategi produk
bumbu terenkapsulasi,” kata Patrick
Firmenich, Chief Executive Officer
Firmenich SA, dalam laporan tahunan
Firmenich 2013.
Investasi
pembukaan
pabrik
tersebut sangat penting, katanya, karena
pabrik tersebut menjadi tonggak kunci
keberadaan Firmenich di Indonesia, di
mana, “Kami berencana menambah lini
produksi dan pusat pengembangan dan
inovasi enkapsulasi terkemuka.”
Durarome adalah “encapsulated
flacour” yang diaplikasikan pada industri
makanan, minuman, dan farmasi
sebagai bubuk minuman ringan,
confectionery, nutrition and dietary,
sovory (in citrus tonalities), hot drinks
serta pharma.
Tambahan investasi untuk brand

Ekonomi&Bisnis

Durarome itu diproyeksikan mampu
memproduksi
kebutuhan
perisa
makanan dan minuman yang akan
dipasarkan untuk kebutuhan dalam
negeri.
“Penambahan investasi itu sejalan
dengan
kebijakan
pembangunan
industri nasional,” kata Wakil Menteri
Perindustrian, Alex SW Retraubun,
seusai memberikan sambutannya untuk
pembukaan pabrik PT Firmenich
Aromatics Indonesia di Karawang,
Jawa Barat, Jumat (25/10/2013)
Alex mengatakan ekspansi pabrik
PT Firmenich Aromatics Indonesia
memberikan nilai tambah bagi
Indonesia karena sebagian besar bahan
baku produk parfum dan flavour bisa
diperoleh di dalam negeri.
“Banyak orang yang tidak tahu
industri semacam ini. Untuk parfum
paling tidak membutuhkan sekitar
150 bahan baku sementara untuk
produk flavour sekitar 3.000 bahan dan
sebagian besar bisa di dapat dari dalam
negeri,” kata Wamenperin.
Pada acara yang sama, Wamenperin
meresmikan perluasan pabrik PT
Firmenich Aromatics Indonesia di
Karawang. Menurut Wamenperin,
salah satu alasan perluasan pabrik
perusahaan pembuat produk fragrance
dan flavour itu mereka tahu potensi
iklim investasi dalam negeri. Dengan
begitu, mereka melakukan perluasan
tempat produksi.

Iklim investasi di dalam negeri,
menurut Alex, ditunjang dengan
peningkatan pasar akibat meningkatnya
daya
beli
masyarakat. Dengan
pendapatan per kapita penduduk
sebesar
US$4.000,
menjadikan
Indonesia sebagai pasar yang sangat
menarik dan prospektif.
Pendirian pabrik bahan baku untuk
industri makanan, minuman dan
farmasi, akan memperkuat jaringan
rantai pasok dengan produsen hulu
maupun mitra di sektor hilir.
Pemerintah, lanjut Alex, terus
mengupayakan iklim usaha yang
kondusif dan kompetitif melalui
harmonisasi tarif bea masuk dari hulu
ke hilir maupun peningkatan kualitas
melalui Standar Nasional Indonesia
(SNI).

“Harmonisasi tarif bea masuk akan
meningkatkan investasi di sektor hulu
maupun hilir. Selain itu, pemberian
insentif terhadap investasi baru sangat
menarik bagi investor,” ujarnya. Alex
menambahkan Indonesia mempunyai
posisi tawar yang bagus karena
ditunjang dengan pasar yang besar.
“Pasar untuk produk makanan dan
minuman serta produk farmasi nasional
sangat besar. Pembangunan pabrik ini
merupakan salah satu bukti bahwa
Indonesia merupakan negara tujuan
investasi,” tandasnya.
Sebelumnya,
perusahaan
tersebut telah memiliki pabrik di
Cileungsi, Bogor dan perluasan
pabrik menunjukkan perkembangan
usaha yang baik bagi produsen brand
Durarome tersebut. mi

Media Industri • No. 04 - 2013

41

Ekonomi&Bisnis

Lumbung Baru Gula Pasir
Aceh adalah salah satu dari 11 sentra penghasil gula di Nusantara.
Setelah sempat luluh-lantak diterjang gempa dan tsunami,
industri bahan pemanis di wilayah ini kembali bangkit. Salah
satunya adalah di Aceh Tengah.

D

i Aceh Tengah, tebu adalah
salah satu dari komoditas
unggulan kedua setelah
kopi arabica. Tebu, sebagai
bahan baku gula putih dan gula merah,
terutama dibudidayakan di daerah
Blang Mancung, Ketol. Selain lahan
yang subur, vaietas tebu Blang Mancung
itu dikenal istimewa.
Potensi tanaman tebu yang digarap
masyarakat petani cukup luas, tersebar
merata di Kecamatan Ketol. Total
arealnya mencapai 7.939 hektare,
dengan luas panen 6.111 hektare, dan
produksi sebanyak 48.888 ton per tahun.
Warga umumnya memanfaatkan
hasil panen tebu untuk industri gula
merah, akan tetapi dikelola secara
tradisional.
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Untuk meningkatkan nilai tambah
bagi perekonomian, Pemprov Aceh
Tengah jauh–jauh hari mempromosikan
potensi pembangunan pabrik gula.
Bahkan, Pemkab Aceh menjanjikan
berbagai kemudahan bagi setiap investor,
yang nantinya dapat menampung tebu
petani.
“Dengan didirikannya pabrik gula
ini, kesejahteraan rakyat akan semakin
meningkat, dan kemiskinan sedikit
demi sedikit bisa dientaskan. Kami akan
berikan kemudahan bagi investor,” kata
Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin.
Perusahaan yang sempat menyatakan
keinginan membangun pabrik gula di
Aceh adalah Multi Agro Gemilang
Plantation Group. Perusahaan dari
Jakarta ini memproyeksikan investasi

Rp 2,5 triliun. Namun, Multi Agro
mengajukan syarat lahan seluas 40.000
hektare untuk areal tanaman tebu.
PT Giant Greant Pineapple
Lampung (PT GGPL) juga berencana
membangun pabrik gula sekaligus
membuka lahan perkebunan tebu di
Aceh Tengah. Menurut Kepala Bidang
Perizinan pada Badan Investasi dan
Promosi (BIP) Aceh Jonni, Dirut
PT GGPL telah mengunjungi Aceh
Tengah, dan melihat areal lokasi di
Blang Mancung.
Perusahaan lain yang tertarik
membenamkan modalnya adalah
NIVL
Join
Stock
Company,
perusahaan gula pasir yang berkantor
pusat di Ho Chi Minh City Vietnam.
Berbeda dengan Multi Agro yang
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tak lagi ada kabar beritanya, NIVL
meninjau perkebunan tebu masyarakat
di Kecamatan Ketol pada 3 Juni 2011.
“Saya belum pernah
melihat
pertumbuhan tebu yang sangat subur
seperti di Aceh Tengah ini,” kata Nanda
Kumar, Presiden Direktur NIVL Join
Stock Company.Pria keturunan India ini
menilai tebu varietas lokal berdiameter
cukup besar dan ruas cukup banyak,
serta kadar gula yang sangat bagus.
Kunjungan manajemen NIVL
Join Stock Company Vietnam itu di
fasilitasi BUMD Tanoh Gayo. “NIVL
sejak bulan Februari lalu telah 8 kali
bolak balik mengunjungi Takengon,
untuk melakukan penelitian dan survei
lahan pembangunan pabrik ini,” kata
Hasanuddin, Direktur Utama PD.
Pembangunan Tanoh Gayo Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) Aceh
Tengah.
Keseriusan
perusahaan
ini
kemudian dituangkan dalam bentuk
penandatanganan nota kesepahaman
antara NIVL dan Pemkab Aceh
Tengah di Pendopo Bupati pada Senin
(24/10/2013), setelah sebelumnya
dilakukan pertemuan antara Bupati
Nasaruddin dan Nanda Kumar serta
Mohan Kumar, General Manager
NIVL Join Stock Company, di Ho Chi
Minh City, Vietnam.
Akhir September 2013,investor asing
ini memulai pembangunan pabriknya
di bawah bendera PT Kamadhenu
Ventures Indonesia. Dengan desain
kapasitas memproduksi gula putih
3.500-4.000 ton per hari, investasi yang
diperlukan mencapai US$7,5 juta. Di
perusahaan ini Naanda Kumar menjadi
presiden direkturnya.

Dua Tahap

Menurut
Naanda
Kumar,
pembangunan pabrik itu dilaksanakan
dua tahap. Pertama diperuntukkan bagi
pengolahan tebu menjadi gula pasir.
Kedua, untuk menghasilkan etanol dan
pembangkit listrik 30 mega watt.
“Untuk kepentingan operasional
pabrik dibutuhkan antara 7-8 mega
watt tenaga listrik, selebihnya akan kami
komersialkan,” katanya.
Selain
itu, Naanda
Kumar
mengharapkan Pemkab Aceh Tengah

Target Swasembada Gula Indonesia
• Kebutuhan gula nasional 2014 mencapai 5,700 juta ton.
• Target produksi hablur dari pabrik existing sebesar 3,571 juta ton
• Target produksi hablur dari pabrik baru 2,129 juta ton.
• Perlu tambahan 25 pabrik gula baru
• Dalam 4 tahun terakhir, hanya ada 1 pabrik baru
• Pabrik gula dapat menyerap 30.000 tenaga kerja
• Satu unit pabrik gula baru diperlukan investasi Rp1,7 triliun
• Targetkan perluasan perkebunan tebu 350.000 hektar belum
terealisasi, meski ijin sudah dikeluarkan.

agar membantu pelebaran jalan dari
Tekengon menuju lokasi pabrik karena
ruas jalan yang ada relatif kecil.
Davarakonda
Venkataratnam,
pejabat
bidang
kontruksi
PT
Kamaddhenu Ventures Indonesia,
menjelaskan tahap awal pihaknya akan
memagari areal seluas 75 hektare yang
merupakan lahan pabrik di Kecamatan
Ketol.
“Untuk mempermudah proses
pembangunan pabrik,” katanya, Senin
(30/9/2013). Secara bertahap selama 14
bulan pembangunan pabrik gula pasir
pertama kali di Aceh itu, Kamaddhenu
akan membangun kantor, asrama,
serta sarana penunjang lainnya hingga
bangunan utama yang berisi mesin
pengolah gula.
Davarakonda
menjelaskan
perusahannya akan membutuhkan
lahan untuk tanaman tebu seluas 12.000
hektare. Aceh Tengah saat ini memiliki
lahan tanaman tebu 7.939 hektare
dengan luas panen 6.111 hektare.
Dengan produktivitas 8.000 kilogram
per hektare, produksi tebu Aceh Tengah
rata-rata 48.888 ton per tahun.
Guna mendukung keberlangsungan
pasokan tebu terhadap pabrik gula putih
itu, Pemkab Aceh Tengah memfasilitasi
warga untuk membuka lahan tebu
di Kecamatan Ketol. “Kita telah
menyiapkan lahan tebu seluas 10.000
hektar dan bila diperlukan akan dapat
diperluas lagi dengan memakai lahan
yang telah petani setempat garap di
sekitar Belang Mancung,” tukas Munzir,
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi,
Industri dan ESD Aceh Tengah.
Dengan
adanya
realisasi
pembangunan pabrik tersebut, gagasan

menjadikan Aceh Tengah sebagai
lumbung baru gula di Nusantara
tampaknya akan terwujud. Hal yang
penting, investasi tersebut membawa
manfaat bagi masyarakat, terutama
petani tebu di Aceh Tengah.
Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (NAD) Muhammad
Nazar menyatakan keyakinannya jika
sebuah perusahaan pengolahan gula
pasir bisa berdiri di Aceh Tengah, maka
provinsi ujung paling barat Indonesia
ini tidak mengalami lagi kesulitan gula
pasir di masa mendatang. mi
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Pabrik Kertas
Tanpa Babat Hutan

Ketersediaan bahan baku
pulp and paper yang masih
berlimpah, dan prospek
pasar dunia yang cerah  
mendorong Grup Sinarmas
terus memperluas kapasitas
produksinya. Tahun ini, grup
perusahaan yang dimiliki Eka
Tjipta Widjaja ini memulai
pembangunan pabrik barunya
di Sumatra Selatan.
44
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P

abrik pulp and paper baru yang
akan dikelola manajemen PT
OKI Pulp and Paper Mills
tersebut didesain memiliki
kapasitas produksi 2 juta ton per tahun.
Untuk merealisasikan ambisinya, Grup
Sinarmas menganggarkan investasi
US$3 miliar.
Menurut
Managing
Director
Sinarmas
Gandi
Sulistiyanto,
pembangunan pabrik baru yang
berlokasi di Kabupaten Ogan Komering
Ilir ini dirancang dengan dua tahap.
Pabrik tahap pertama ditargetkan bisa
berproduksi pada awal 2016.

Saat
ini, seluruh
persiapan
konstruksi sudah dilakukan, mulai dari
analisis dampak lingkungan (amdal),
hingga lahan. “Jadi akan segera
konstruksi, diperkirakan selesai tahun
2015 akhir sehingga bisa produksi
pada awal 2016,” kata Gandi, Sabtu
(5/10/2013).
Setelah itu, dilanjutkan pada
pembangunan fasilitas tahap dua
berupa penambahan kapasitas produksi
2 juta ton per tahun. Jadi, kata Gandi,
bukan membangun sebuah pabrik baru
lagi.
Pabrik baru ini murni investasi
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dalam negeri. Sinarmas juga sudah
melakukan penandatanganan loan
agreement dengan China Development
Bank (CDB) dihadapan dua kepala
negara (China dan Indonesia),
yakini pada 3 Oktober 2013. CDB
berkomitmen memberikan pinjaman.
Pada tahap pertama, CDB
memberikan pinjaman senilai US$1,8
milliar. “Untuk tahap dua, yaa sisanya,”
jelas Gandi.
Lantaran seluruh persiapan sudah
disiapkan, mulai dari pemilihan
kontraktor, melakukan proses land
clearing, kini Sinarmas pihaknya tengah
mengajukan
permintaan
insentif
tax holiday. Gandhi menjelaskan
perusahaan
akan
memanfaatkan
aturan dan program yang diberikan
pemerintah itu.
Proposal permintaan insentif itu
sudah diajukan bulan ini. “Permintaan
sudah diajukan, prosesnya sudah di
Kementerian Perindustrian. Nanti akan
bekerja sama dengan Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) karena
tim terpadu. Kalau sudah selesai baru
diserahkan ke Kementerian Keuangan.”
Sinar Mas memang jauh-jauh hari
telah menyiapkan rencana ekspansi

melalui anggota grupnya, Asia Pulp
and Paper (APP), mengingat potensi
permintaan pasar dan daya dukung
sumber daya bahan baku di dalam
negeri.
“Pembangunan pabrik pulp [OKI]
ini direncanakan selama 3 tahun,” kata
Director Corporate and Communication
APP, Suhendra Wiriadinata. Di masa
mendatang, APP lebih mengutamakan
produk kertas tisu, kertas kemasan, dan
kertas untuk industri.
Menurutnya, produksi kertas tisu
cukup besar karena konsumsi makin
bertumbuh. APP masuk bisnis kertas
tisu melalui dua unit usahanya, yakni
PT Pindo Deli Pulp & Paper Mills
dan PT Univenus. Kapasitas produksi
terpasang pabrik tisu APP mencapai
630.000 ton per tahun. Beberapa merek
tisu milik APP antara lain Paseo, Nice,
Jolly, Toply, dan Livi.
APP juga berniat menaikkan
produktivitas kayu demi ketersediaan
bahan baku. Misalnya, di lahan 1
hektare yang biasanya menghasilkan
tebangan kayu 150 ton, nantinya
ditingkatkan menjadi 200 ton-250 ton
kayu.
Ini sejalan dengan menghentikan

pembukaan hutan alam di seluruh
rantai pasokannya di Indonesia, yang
berlaku efektif per 1 Februari 2013.
Chairman APP Teguh Ganda
Wijaya mengatakan, seluruh pemasok
APP telah menangguhkan aktivitas
pembukaan hutan alam hingga
selesainya penilaian independen untuk
identifikasi area bernilai konservasi
tinggi.
Penilaian stok karbon tinggi
atau high carbon stock (HCS) yang
dilakukan oleh The Forest Trust (TFT)
akan mengidentifikasi seluruh area
dengan tutupan hutan. Hal ini untuk
memastikan pengembangan Hutan
Tanaman Industri (HTI) di masa
datang tidak dilakukan di hutan.
Pencapaian ini 2 tahun lebih cepat
dari target. Pada awalnya sustainability
roadmap
APP
menargetkan
implementasi prinsip hutan bernilai
konservasi tinggi dan penghentian
pembukaan hutan alam di seluruh
wilayah rantai pasokannya pada 2015.
Menurut Suhendra, pembangunan
pabrik baru di OKI didasarkan pada
pertimbangan kesanggupan mitra
dalam memasok bahan baku. “Kayu
bahan bakunya cukup karena dalam 2
tahun bisa ditebang,” katanya.
Adapun untuk pemasarannya,
sekitar 60%-70% hasil produksi untuk
pasar ekspor. Saat ini, pasar utama APP
adalah Asia, Timur Tengah, Amerika
Serikat (AS), dan Eropa. Kalau dirinci,
hampir separuh ekspor APP menyasar
Asia, sedangkan pasar Timur Tengah
sebesar 17% dan sebagian kecil ke AS
dan Eropa.
Asia Pulp & Paper Group (APP)
adalah nama dagang untuk sekelompok
perusahaan manufaktur pulp dan
kertas di Indonesia dan China. Grup
APP merupakan perusahaan pulp dan
kertas yang terintegrasi secara vertikal
terbesar di dunia, dengan total kapasitas
produksi gabungan pulp, kertas, dan
produk konversi tahunan sebesar lebih
dari 18 juta ton.
APP Indonesia dan APP China
saat ini memasarkan produknya ke
lebih dari 120 negara di 6 benua.
Sebagian besar fasilitas produksi APP
tersertifikasi Chain-of-Custody oleh
SVLK, LEI, dan PEFC. mi
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Komitmen Tiga Menteri
Menggenjot Ekspor
Bertempat di Gedung
Kementerian Perindustrian
Jakarta, Rabu (11/9/2013), tiga
menteri dan 140 pengusaha
menggelar Forum Ekspor
Industri Manufaktur. Mereka
membahas strategi mengatasi
defisit neraca perdagangan,
yang pada Juli 2013 tercatat
terbesar sepanjang sejarah.

B

adan Pusat Statistik (BPS)
mencatat hingga Juli 2013
defisit neraca perdagangan
mencapai US$2,31 miliar.
Dengan demikian, secara kumulatif dari
Januari hingga Juli neraca perdagangan
defisit US$5,65 miliar. “Ini terbesar
sepanjang sejarah,” kata Kepala BPS
Suryamin, Kamis (2/10/2013).
Untuk menyikap masalah tersebut,
Forum Ekspor Industri Manufaktur,
yang melibatkan pengusaha dan
eksportir pun digelar. Acara yang
berlangsung di gedung Kementerian
Perindustrian pada Rabu (11/9/2013)
itu melibatkan 140 eksportir.
Tak
tanggung-tanggung, tiga
menteri pun datang di acara ini.
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat,
Menteri Perdagangan Gita Wiryawan,
dan Manteri Keuangan Chatib Basri.
“Ada 140 eksportir yang tadi hadir
dan melakukan pembicaraan dengan
kita. Lalu kita tanya apa masalah
yang bisa kita tanggulangi untuk
46
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bisa meningkatkan ekspor,” kata MS
Hidayat kepada media di gedung
Kementerian Perindustrian di Jakarta,
Rabu (11/9/2013).
Nyatanya, ada beberapa masalah
yang membelit para eksportir untuk bisa
menaikkan angka ekspor mereka. Salah
satu masalah itu adalah banyaknya
regulasi yang merugikan atau bahkan
menghambat peningkatan ekspor.
Tentu saja yang paling banyak
masalah ada dari sisi prosedur
di Kementerian Keuangan, dan
Kementerian Perdagangan.
Eksportir
juga
mengeluhkan
pungutan liar yang menciptakan
ekonomi biaya tinggi. “Kami meminta
bantuan pemerintah untuk melancar
birokrasi, dan menghilangkan pungli
yang kita rasakan selama ini,” kata
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.
Tak hanya itu, keberadaan lembaga
swadaya masyarakat (LSM) dengan
kampanye – kampanye negatifnya

dituding menjadi salah satu biang
penghambat ekspor produk Indonesia.
“Gangguan ekspor kita salah satunya
disebabkan keberadaan oleh NGO.
NGO saya harapkan jangan ganggu
kegiatan para eksportir kita. Sehingga
masalah [defisit neraca perdagangan]
yang terjadi saat ini dapat diselesaikan.”
Sofjan
berharap
pertemuan
kali ini dapat menolong sekaligus
menjadi ajang para eksportir untuk
meningkatkan angka ekspor.
Menurut
Ketua
Gabungan
Perusahaan Elektronik Indonesia
(Gabel) Ali Soebroto Oentaryo,
keberhasilan meningkatkan ekspor
produk manufaktur tergantung pada
sejumlah aspek internal dan eksternal.
Di pasar dunia, permintaan sedang
melemah, termasuk di China. Untuk
itu, produk manufaktur Indonesia
harus memiliki daya saing agar
memenangkan pasar. “Harus ada usaha
agar harga lebih murah, sehingga jadi
pilihan. Cara lain, membuat barang
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Perkembangan Ekspor Hasil Industri, 2007 - 2011
Keterangan

2009

2010

2011

Peran(%)

Naik (%)

114,100.90

137,020.40

116,510.00

157,779.10

203,496.60

100

28.98

I. Migas

22,088.60

29,126.30

19,018.30

28,039.60

41,477.00

20.38

47.92

II. Non Migas

92,012.30

107,894.20

97,491.70

129,739.50

162,019.60

79.62

24.88

A. Industri

76,429.60

88,351.70

73,435.80

98,015.10

122,188.70

60.04

24.66

3,689.00

4,626.40

4,352.80

5,001.90

5,165.80

2.54

3.28

11,884.90

14,906.20

19,692.30

26,712.60

34,652.00

17.03

29.72

8.8

9.9

10.8

9.9

13

0.01

31.05

68,517.90

79,066.10

65,376.60

87,691.80

108,497.90

53.32

23.73

Total Ekspor

B. Pertanian
C. Pertambangan

2007

D. Lainnya
12 Besar Ekspor Industri Non Migas

dengan teknologi dan inovasi tinggi.”
Dari sisi inovasi, peluang industri
Indonesia masih kecil, karena ekspor
manufaktur nasional banyak sekadar
hasil merakit produk prinsipal, atau
menggunakan teknologi impor, seperti
TPT (tekstil dan produk tekstil), alas
kaki, dan elektronik.
Pada saat yang sama, menurut
Benny, mesin-mesin yang terpasang
selama ini tidak terutilisasi secara
optimal. Permodalan menjadi penting
untuk
meningkatkan
produksi,
sehingga bisa menambah ekspor.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik, terdapat 12 kelompok
manufaktur yang berkontribusi besar
terhadap ekspor nasional, yakni
pengolahan
kelapa/kelapa
sawit;
pengolahan karet;tekstil; besi baja,
mesin-mesin dan otomotif; elektronik;
pengolahan tembaga, timah dan lainnya
kimia dasar; pulp dan kertas; makanan
dan minuman ; pengolahan kayu; kulit,
barang kulit dan sepatu/alas kaki; dan
alat-alat listrik.
Apabila disimak perkembangan
terkini, nilai ekspor nonmigas pada
2012 mencapai US$153,05 miliar
yang didukung oleh ekspor industri
manufaktur US$116,14 miliar atau
berkontribusi 75% terhadap ekspor
nonmigas.
Posisi ekspor nonmigas tersebut
mengalami
penurunan
5,53%
dibandingkan 2011 yang senilai
US$162,02 miliar, dan ekspor industri
manufaktur pun mengalami penurunan
4,95%, yaitu dari US$122,19 miliar.
Pada 2013, periode 7 bulan pertama,
Januari-Juli, data BPS menunjukkan

2008

nilai ekspor nonmigas mencapai
US$87,57 miliar di mana ekspor
industri manufaktur senilai US$66.28
miliar. Dibandingkan periode JanuariJuli 2012, posisi ekspor nonmigas
tersebut turun 2,66% yaitu dari
US$89,95 miliar, demikian pula ekspor
industri manufaktur turun 2,58% dari
posisi US$68.03 miliar.
Kecenderungan ekspor manufaktur
yang semakin menurun, serta impor
industri manufaktur yang justru
semakin terus meningkat telah
mengakibatkan defisit yang semakin
besar pada neraca perdagangan industri
manufaktur.
Pada
2011
defisit
neraca
perdagangan industri manufaktur
berkisar US$3,91 miliar, meningkat
drastis menjadi US$23,60 miliar pada
2012 (atau defisit meningkat enam kali
lipat).
Demikian pula pada periode
Januari-Juli 2013 defisit industri
manufaktur masih berlangsung sebesar
US$13,42 miliar, sedikit menurun
dibandingkan defisit pada periode
yang sama tahun 2012, yaitu US$14,99
miliar.
Defisit neraca perdagangan industri
manufaktur ini disikapi serius. Melalui
Forum Ekspor Industri Manufaktur,
pemerintah mengupayakan langkah
terobosan
bersama-sama
para
pengusaha untuk meningkatkan ekspor
melalui diversifikasi produk, negara
tujuan, serta kerja sama internasional
dalam kerangka global value chain
(GVCs) dengan berbagai trans national
corporation (TNCs).
“Upaya meningkatkan ekspor

industri manufaktur ini menjadi
concerned,
mengingat
industri
manufaktur merupakan sektor yang
memberikan nilai tambah tinggi
bagi ekonomi, terutama ekspor,” kata
Hidayat.
Terlebih lagi dewasa ini kondisi
pasar dan pertumbuhan ekonomi
global semakin melemah akibat dari
in-stabilitas sosial-politik di sebagian
belahan dunia, kebijakan moneter yang
diadopsi secara sepihak oleh negaranegara maju, serta kondisi internal
perekonomian nasional yang semakin
kompleks, termasuk meningkatnya laju
inflasi dan rupiah yang melemah.
Chatib Basri pun mengungkapkan
pihaknya siap memperbaiki dan
mempermudah regulasi ekspor untuk
menolong para eksportir.
“Yang paling penting dari forum
bertemu dengan para eksportir adalah
kebutuhan apa untuk meningkatkan
ekspor. Kita sudah catat lalu kita fokus
untuk menyelesaikan regulasi setingkat
peraturan menteri dalam waktu
singkat,” katanya.
Menteri
Perindustrian
menyampaikan intinya para menteri
ingin agar program yang sudah
dicanangkan presiden bisa segera
dilaksanakan. Oleh karena itu, ketiga
menteri melakukan rapat dengan para
eksportir nasional.
Menurut Sofyan, ketiga menteri
telah menjanjikan kepada pengusaha
untuk membantu percepatan ekspor,
termasuk juga mengurangi impor
barang yang telah diproduksi di dalam
negeri. mi
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Indorama Bangun Politeknik
Berkelas Dunia

Selain terus memperluas kapasitas produksi, PT Indorama
Synthetic Tbk memiliki komitmen yang kuat dalam
pengembangan sumber daya manusia. Tepat pada 23 September
2013, perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi serat
polymer, pemintalan benang dan industri tekstil ini meresmikan
Politeknik Enjinering Indorama di Purwakarta.

H

adir dalam acara peresmian
perguruan tinggi tersebut
di
antaranya
Wakil
Menteri
Perindustrian
Alex S.W. Retraubun, Wakil Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Musliar
Kasim, dan Duta Besar India untuk
Indonesia Gurjit Singh.
Indorama adalah sebuah grup
perusahaan
multinasional
yang
memiliki jaringan bisnis di lebih dari
48
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90 negara. Di Indonesia, Indorama
secara
resmi
mulai
beroperasi
pada 1974 di Purwakarta. Saat ini,
perusahaan yang memiliki kode
saham INDR itu memiliki pabrik di
di Tangerang, Karawang, Bandung,
Cilegon, Campaka, Jatiluhur, Subang,
Purwakarta, dan Bandung serta
memiliki lebih dari sekodi anak
perusahaan.
Dalam
proses
produksinya,

Indorama menggunakan teknologi
canggih yang ditopang oleh pembangkit
listrik tenaga batu bara. Seluruh
operasinya didukung sistem otomatis
berbasis teknologi, yang menjadikan
Indorama sebagai salah satu produsen
bahan baku tekstil dan polyester terbaik
di Indonesia.
Capaian ini tidak terlepas dari
kunci dukungan sumber daya manusia
yang mumpuni. Atas dasar kesadaran
akan kebutuhan dukungan sumber
daya manusia yang kian besar,
serta komitmen pada lingkungan
sosial, Indorama pun membangun
institusi pendidikan, yakni Politeknik
Enjinering Indorama di Purwakarta.
Visinya, mewujudkan politeknik
enjineering berkelas dunia yang
memberikan pendidikan berkualitas
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tinggi dengan kombinasi pengalaman
praktik
sehingga
menghasilkan
tenaga terampil yang siap masuk
dunia kerja.
“Melalui institusi ini, kami dapat,
mendukung masyarakat yang lebih
luas di dalam area yang sangat kritis,
pendidikan tinggi,” kata Presiden
Komisaris PT Indorama Systhetic Tbk.
Sri Prakash Lohia pada acara peresmian
Politeknik Enjinering Indorama di
Purwakarta, Senin (23/9/2013).
Menurutnya,
Indonesia
dan
khususnya Jawa Barat memiliki populasi
muda yang besar dan berkembang.
Hanya melalui pendidikan tinggi
berkualitas masa depan anak-anak
dapat terjamin dan mereka dapat
berpartisipasi di dalam perkembangan
ekonomi negara ini.
Lohia berpandangan terdapat
kesenjangan besar antara pasokan
dan kebutuhan akan pendidikan
tinggi teknik. Hal ini, seiring dengan
meningkatnya otomasi dan teknologi
perusahaan
sehingga
Indorama
menemukan
kesulitan
dalam
mendapatkan sumber daya manusia
berkualifikasi.
Universitas dan institut-institut
memiliki isu-isu mereka sendiri seperti
masalah pada sumber daya, laboratorium
dan metode pengajaran yang usang.
“Karena itu kami memikirkan sebuah
proyek dalam pendidikan tinggi dan
terutama pendidikan vokasi berbasis
enjinering akan terbukti bermanfaat.”

Melalui
politeknik
yang
dibangunnya, Indorama menargetkan
lahirnya tenaga terampil dalam teknik
mesin, listrik, dan instrumentasi. Dan,
di tahun-tahun mendatang teknik
tekstil dan kimia akan memerankan
peranan penting di dalam performa
dan pertumbuhan industri besar, seperti
Indorama.
Lohia menyatakan perusahaan
lain telah mendukung proyeknya,
dan berkeyakinan lulusan Politeknik
Enjineering
Indorama
akan
mendapatkan
pekerjaan
yang
berkualitas dengan mudah di dalam
industri-industri sekitar, termasuk
juga di sejumlah pabrik Indorama.
Selama implementasi proyek ini,
tim Indorama telah bekerja sama
dengan institusi akademik, seperti
Atma Jaya, ATMI, Politeknik Negeri
Jakarta, dan Polman Bandung untuk
mempelajari praktik-praktik terbaik.
“Kami juga merencanakan kerja sama
internasional di masa mendatang.”
Fokus utama bagi Politeknik
Indorama adalah laboratorium yang
dilengkapi dengan baik dan secara
bertahap kami akan memasang
perlengkapan terkini agar siswa-siswa
dilatih menggunakan teknologi terbaru.
Kami juga menciptakan pabrik
DTY mini di kampus PEI agar
mahasiswa dapat belajar praktik kerja
dan menangani kerusakan-kerusakan
mesin, isu-isu kualitas dan tantangantantangan proses di bawah bimbingan

supervisor. Mereka akan dilatih
komputer dan bahasa inggris yang
sangat penting untuk kesuksesan dalam
industri saat ini.
Tidak seperti hal-hal lain yang
dibangun Indorama, dampak dari
institusi pendidikan ini tidak akan
dirasakan langsung. Tapi secara
perlahan, manfaat ke masyarakat akan
dirasakan selamanya. “Kita akan bangga
saat lulusan-lulusan dari institusi ini
menemukan posisi-posisi di luar negeri
di 20 negara berbeda untuk bersinar
dalam nama Indonesia,” kata Lohia.

Investasi Baru

Selain membangun politeknik,
Indorama juga tengah membangun
pabrik baru untuk meningkatkan
kapasitas produknya. Menurut Direktur
PT Indorama Synthetic Tbk V.S.
Baldwa, pabrik tersebut direncanakan
memiliki kapasitas produksi polyester
hingga 10.000 ton per tahun.
“Ini pabrik terbaru setelah 13
tahun kami tak membangun lagi,” kata
Baldwa. Menurutnya, pembangunan
pabrik ini bernilai investasi sebesar US$
30 juta. Pembangunan akan dimulai
Oktober 2013 dan diperkirakan akan
selesai pada Juni 2014.
Sementara itu, melalui anak
perusahaan PT Indorama Polychem
Indonesia tengah dibangun pabrik
polyester berkapasitas 300.000 ton per
tahun dengan nilai investasi US$180
juta. pembangunan pabrik Indorama
Polychem ini telah mencapai 80
persen. Diperkirakan pada November
mendatang sudah dapat berproduksi.
Terkait dengan investasi ini,
Indorama mengajukan insentif tax
holiday. Baldwa merasa perusahaannya
akan mendapat tax holiday tersebut,
mengingat investasi yang ditanamkan
cukup besar.
“Karena tahun ini kami bangun
pabrik baru, kapasitas produksi
bisa ditingkatkan,” katanya. Baldwa
mengatakan tahun ini Indorama
menargetkan
produksi
berupa
benang polyester, polyester serat dan
benang pintal hingga 270.000 ton,
dengan perhitungan naik sekitar 10%
dibandingkan tahun sebelumnya. mi
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Indonesia Tuan Rumah APEC

Sebagai pemimpin dan tuan rumah APEC (Asia-Pacific Economic
Cooperation) pada 2013, Indonesia bergiat menghelat berbagai
kegiatan. Salah satunya kegiatan utama APEC 2013 adalah KTT
ke-21 APEC 2013 diselenggarakan di Bali pada 5-7 Oktober 2013.

P

ada 2013, tema APEC yang
diusung Indonesia adalah
Resilient Asia Pacific, Engine
of Global Growth, sekaligus
untuk menjawab tantangan situasi
dunia yang berada dalam pengaruh
krisis keuangan dan ekonomi.
Tema
tersebut
juga
untuk
mendukung kepentingan Indonesia
yang dalam forum tersebut akan
mengangkat isu upaya mewujudkan
Bogor Goals (attaining the Bogor Goals),
pencapaian pertumbuhan berkelanjutan
dan merata (sustainable growth with
equity), dan penguatan konektivitas
(promoting connectivity).
Bogor Goals merupakan target yang
dihasilkan pada APEC 1994. Saat itu
Indonesia menjadi tuan rumahnya.
Bogor Goals inilah yang menjadi dasar
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perdagangan bebas dan investasi di
Asia-Pasifik sebelum 2010 bagi anggota
negara maju, dan sebelum 2020 bagi
negara berkembang.
Pencapaian
Bogor
Goals
dilandaskan pada tiga pilar, yaitu
liberalisasi perdagangan dan investasi,
fasilitasi bisnis, dan kerja sama ekonomi
dan teknik (ECOTECH).
Sebagai pemimpin dan tuan
rumah APEC 2013, Indonesia akan
menjadikan kesempatan ini sebagai
langkah untuk memajukan peran
aktif Indonesia dalam memajukan
ekonomi
regional,
mendorong
investasi infrastruktur, membantu
dan memastikan bahwa perdagangan
internasional tetap terbuka bagi ekspor
Indonesia, memperkuat kesiapsiagaan
bencana, memperkuat peran UKM dan

wanita dalam kegiatan ekonomi, serta
mengutamakan isu kelautan di APEC.
Tidak hanya itu saja, kesempatan
ini juga digunakan Indonesia sebagai
media ampuh untuk mempromosikan
potensi pariwisata, kebudayaan daerah,
dan nasional.
Sebelum
menuju
Konferensi
Tingkat Tinggi APEC 2013,sebanyak
44 pertemuan dari 26 sub-fora dan
komite digelar. Asia-Pacific Economic
Cooperation
(APEC)
merupakan
forum kerja sama ekonomi Lingkar
Pasifik yang didirikan di Canberra,
Australia pada 1989. APEC saat
ini beranggotakan 21 negara, yaitu
Australia, Brunei Darussalam, Kanada,
ChiIi, China, Hong Kong-China,
Indonesia, Jepang, Korea Selatan,
Malaysia, Meksiko, Selandia Baru,
Peru, Filipina, Papua New Guinea,
Rusia, Singapura, Thailand, China
Taipei, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Tujuh Kesepakatan APEC 2013

Pertemuan di tingkat menteri KTT
APEC 2013, Nusa Dua, Bali telah
rampung pada Minggu (6/10/2013),
dan hasil pertemuan akan disampaikan
di forum kepala negara. Dalam
pernyataan bersama oleh para menterimenteri negara anggota APEC,
terdapat sejumlah poin yang menjadi
kesimpulan.
Secara umum, forum menteri
menyepakati kelanjutan kerja sama
regional yang terintegrasi, menyetujui
agar negara-negara Asia Pasifik untuk
tetap berupaya menjaga peran masingmasing negara anggota sebagai mesin
penggerak pertumbuhan ekonomi
global.
Kesimpulan
yang
akan
direkomendasikan dalam pertemuan
tingkat kepala negara ini juga
menyepakati
komitmen
untuk
melanjutkan hasil KTT Bogor, yaitu
mempromosikan konektivitas dan
mengupayakan pertumbuhan ekonomi
yang berlandaskan kesetaraan.
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Garis besar poin-poin yang
disepakati dalam pertemuan di Nusa
Dua Bali, dalam pernyataan bersama
para menteri, adalah (1) mengupayakan
penyediaan pendidikan bagi masyarakat
perbatasan antar negara, (2) diperlukan
adanya
respons
darurat
untuk
pemberian kemudahan fasilitas bagi
masyarakat yang berpergian di kawasan
Asia Pasifik, (3) mempromosikan
sumber energi yang bersih dan
terbarukan, (4) menggalakkan jaringan
APEC untuk memberantas korupsi dan
juga memastikan adanya transparansi
di dalamnya, (5) ketahanan sistem
pelayanan kesehatan di wilayah Asia
Pasifik, dan (6) negara-negara APEC
bersama-sama untuk menciptakan
lapangan kerja baru.
Di forum tingkat pemimpin negara
anggota APEC pada 7-8 Oktober
2013 poin penting tersebut menjadi
pembahasan yang akhirnya dihasilkan
tujuh kesepakatan Konferensi Tingkat
Tinggi Negara-Negara Kerja Sama
Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC).
Hasil kesepakatan tersebut diharapkan
bisa diterapkan di tiap-tiap negara
anggota APEC.
Presiden
Susilo
Bambang
Yudhoyono (SBY) didampingi 21
pemimpin negara APEC mengatakan
bahwa para pemimpin APEC telah
menyelesaikan berbagai agenda secara
sukses. “KTT ini telah berjalan baik
dan memberikan hasil yang sangat
produktif,” ujar SBY dalam Leaders
Press Conference di Sofitel, Nusa Dua,
Bali, Selasa (8/10/2013).
APEC tahun ini mengambil tema
Resilient Asia Pacific-Engine of Global
Growth. Dari hasil pertemuan ini,
para pemimpin APEC menyepakati
beberapa hal strategis.
Pertama,
para
pemimpin
menyepakati
untuk
memperkuat
agenda Bogor Goals. Untuk itulah,
para pemimpin APEC bersepakat
untuk memperkuat, mendorong, dan
membuka kesempatan bagi seluruh
pemangku kepentingan berpartisipasi
dalam agenda APEC dan saling
memberikan keuntungan bagi semua.
Kedua, para pemimpin APEC
sepakat meningkatkan intra-APEC
untuk
infrastruktur, membangun

Berikut nama-nama 14 pemimpin dari 21 negara anggota
APEC yang hadir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presiden Rusia, Vladimir Putin
Presiden China, Xi Jinping
Perdana Menteri Australia, Tony Abbott
Perdana Menteri Selandia Baru, John Key
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe
Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong
Presiden Meksiko, Enrique Pena Nieto
Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak
Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye
Presiden Chili, Sebastian Pinera
Sultan Brunai Darussalam, Hassanal Bolkiah
Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra
Presiden Filipina, Benigno Aquino
Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono

kapasitas,
dan
memfungsikan
perdagangan multilateral. “Referensi
terhadap perdagangan multilateral ini
adalah pengenalan pada perdagangan
di antara anggota APEC yang
membawa keuntungan lebih pada
ekonomi dan kesuksesan dalam kerja
sama multilateral di kawasan,” kata
Presiden SBY.
Dia menyebutkan para pemimpin
APEC mendorong hal ini dengan
membuat kesepakatan perdagangan
multilateral yang dapat diangkat
dalam pertemuan WTO di Bali pada
Desember 2013.
Ketiga, para pemimpin APEC
setuju
untuk
meningkatkan
konektivitas institusi dan sumber daya
manusia di antara anggota APEC.
Untuk itulah, dibuat konektivitas yang
menitikberatkan pada investasi dan
infrastruktur.
Para
pemimpin
APEC
menyampaikan bahwa hal ini akan
mengurangi biaya produksi dan
transportasi, serta memperkuat bahan
baku dan memperkuat iklim usaha di
antara anggota APEC. Di waktu yang
sama, pembangunan infrastruktur akan
menciptakan peluang pekerjaan.
Keempat, para pemimpin APEC
memastikan pertumbuhan yang kuat,
inklusif, dan berkelanjutan. Para
pemimpin APEC bersepakat untuk
memfasilitasi dan memperkuat Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),

serta perempuan pegusaha dan muda.
Kelima, memperkuat ketahanan
pangan. Tujuan dari agenda ini adalah
menghadapi tantangan pertumbuhan
dan perubahan iklim. “Dengan
pertemuan di Bali ini, para pemimpin
mulai melihat permasalahan ini secara
menyeluruh,” ungkap Presiden.
Keenam, para pemimpin APEC
bersepakat
untuk
meningkatkan
sinergi dan melengkapi dengan kerja
sama multilateral yang lain seperti
East Asia Summit dan G-20. Hal ini
menjadi sangat penting karena dunia
ini dibentuk dengan berbagai arsitek
ekonomi yang berbeda.
Ketujuh, kerja sama di dunia usaha
antarnegara APEC sangat penting
untuk mencapai free and open trade
investment. Terkait meningkatkan
keikutsertaan Usaha Kecil dan
Menengah, kaum muda dan perempuan,
Presiden SBY mengatakan bahwa
pelaku usaha UMKM merupakan
tulang
punggung
perekonomian
Indonesia.
“Sekarang kita memiliki semua
perjanjian dan komitmen, kita harus
menunjukkan kepada dunia bahwa
APEC akan terus memainkan peran
penting dalam ekonomi global. Saya
percaya bahwa semua ekonomi APEC
akan berbagi tanggung jawab untuk
mewujudkan
komitmen-komitmen
tersebut,” katanya. mi
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APEC CEO Summit 2013

APEC CEO Summit merupakan salah satu rangkaian utama KTT APEC 2013. Acara ini
berlangsung di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, 5-7 Oktober
2013.

D

engan mengangkat tema
Menuju Ketahanan dan
Pertumbuhan : Membentuk
kembali Prioritas Ekonomi
Global , forum diskusi ini memperkaya
oleh para pembuat kebijakan, pemimpin
bisnis, dan pemikir inovatif dalam
mengamankan pertumbuhan yang
berkelanjutan inklusif dan mencapai
tujuan pembangunan bersama dan
kesejahteraan umum.
Program Summit menjadi luar
biasa, karena dikemas dalam diskusi
yang interaktif dan melibatkan para
pemimpin sekelas presiden dan perdana
menteri dari Asia Pasifik, CEO
perusahaan global, dan para memikir
dunia.
Sekitar 1.200 CEO/ chairman
perusahaan global dari negara-negara
APEC dan 11 kepala negara hadir
dalam forum tersebut. Jumlah ini
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meningkat hampir dua kali lipat
dibandingkan dengan acara serupa
tahun lalu di Rusia, yang hanya
menghadirkan sekitar 700 CEO dan 7
kepala negara.
Firmanzah, staf khusus presiden
bidang ekonomi, menilai
animo
para pemimpin perusahaan global
pada CEO Summit kali ini bukan
hanya sebagai sinyal positif bagi
penyelenggaraan APEC di Bali,
tetapi juga mencerminkan daya tarik
Indonesia sebagai penyelenggara KTT
untuk kedua kalinya.
“Tingginya
minat
pada
penyelenggaraan
APEC-CEO
Summit kali ini juga menghadirkan
ekspektasi tinggi bagi para peserta,
termasuk Indonesia,” kata ,” ujar
Firmanzah,
Senin
(30/9/2013).
APEC-CEO Summit diharapkan
mampu mendorong perdagangan

dan investasi kawasan sebagai upaya
pemulihan global, sekaligus penopang
pertumbuhan dunia.
Ini sangat masuk akal mengingat
kawasan APEC menguasai 56% GDP
dunia atau mencapai US$46,6 triliun
pada akhir 2012. Di sektor perdagangan,
ekspor APEC ke dunia 2012 mencapai
US$10,3 triliun, meningkat lima kali
lipat dibanding US$2,1 triliun pada
1992.
Adapun di sisi investasi yang masuk
kawasan APEC pada 2012 mencapai
US$428,2 miliar atau 31,7% dari global
foreign direct investment (FDI) yang
mencapai US$1,35 triliun. Meski, laju
FDI global relatif menurun 18% dari
capaian 2011 US$1,5 triliun. (FDI
Report 2013).
“Asia-Pasifik
masih
menjadi
kawasan peringkat pertama tujuan
investasi global,” katanya.
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Tentu saja, seperti halnya forum
serupa tahun lalu, APEC CEO Summit
2013
diharapkan
menghasilkan
sejumlah keputusan strategis untuk
terus mendorong penguatan kawasan
Asia Pasifik di tengah gejolak industri
keuangan global beberapa waktu
terakhir.
APEC CEO Summit 2013
mengagendakan pembahasan sejumlah
program pembangunan, dan peluang
kerja sama yang dapat ditawarkan

kepada swasta, di tengah ketimpangan
infrastruktur dan industri antarnegara
yang membutuhkan solusi untuk
mendorong pertumbuhan kawasan.
“Dialog antara pemerintah dan
para CEO perusahaan global di Asia
Pasifik merupakan langkah strategis
dalam membahas dinamika ekonomi
dunia dan lanskap bisnis global,” jelas
Firmanzah.
Kebutuhan investasi infrastruktur
di Asia-Pasifik selama periode 20102020 misalnya diperkirakan mencapai
USD8 triliun. Sementara Bank Dunia
memprediksi kebutuhan infrastruktur
negara-negara berkembang mencapai
USD1-1,5 triliun setiap tahun.
Bagi Indonesia, APEC-CEO
Summit 2013 merupakan peluang
strategis untuk mendorong sejumlah
pembangunan, seperti infrastruktur
dalam
skema
MP3EI
yang
membutuhan investasi Rp2.304 triliun,
dan pembangunan sektor riil lain yang
perlu investasi Rp2.177 triliun.
Presiden
Susilo
Bambang
Yudhoyono dalam sejumlah kesempatan
termasuk pada APEC-CEO Summit
2012 di Vladivostok telah menawarkan
kepada CEO perusahaan Asia- Pasifik
untuk berinvestasi di Indonesia.
Melalui APEC-CEO Summit
2013,
sejumlah
pembangunan
infrastruktur nasional ditawarkan dari
pembangunan jalan, rel kereta api,

pelabuhan, bandara, telekomunikasi,
hingga pembangkit tenaga listrik.
Peluang Indonesia dalam menarik
investasi dari perusahaan global
memiliki probabilitas cukup tinggi. Ini
lantaran Indonesia memiliki prospek
menjanjikan.
Sepanjang 2012 Indonesia berada
dalam 10 negara tujuan investasi
utama di dunia berdasarkan laporan
UNCTAD, dan peringkat keenam
negara tujuan investasi di Asia-Pasifik.
Beberapa
lembaga
pemeringkat
Internasional seperti Moody’s, S&P,
Fitch, juga telah menaikkan rating
kredit Indonesia ke zona layak investasi.
Target investasi pada 2013
diperkirakan mencapai Rp390 triliun
dan pada 2014 direncanakan mencapai
sekitar Rp500 triliun. Dengan investasi
yang masuk, pembangunan yang sedang
berjalan dapat terus diakselerasi dan
menjadi katalisator bagi pertumbuhan
ekonomi nasional.
Investasi yang masuk akan
menambah daya dorong pembangunan,
infrastruktur akan semakin berdaya
saing,
industrialisasi
bertumbuh,
pasar lapangan kerja semakin meluas,
dan mendorong peningkatan daya
beli masyarakat. Dengan skenario
ini, target Indonesia 2025 untuk
mewujudkan
Indonesia
yang
sejahtera, mandiri, dan kuat akan
mi
semakin mudah diwujudkan.
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Pemimpin Perusahaan
Global yang Hadir
Kurang lebih 1.200 chief
executive officer/ chairman
dari negara-negara anggota
APEC hadir dalam APEC
CEO Summit. Di antara
mereka tampak nama
miliuner Bill Gates dan
istrinya Melinda Gates,
juga ada Terry Gou, CEO
Foxconn- perusahaan
komponen iPad, iPhone
asal Taiwan berencana
berinvestasi di Indonesia.

A

PEC CEO Summit yang
merupakan
rangkaian
agenda Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) APEC
2013 dibukan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY). Saat
masuk ke dalam gedung BICC, Nusa
Dua, Presiden yang tanpa ditemani
oleh ibu negara langsung disambut oleh
para anggota APEC Business Advisory
Council (ABAC).
SBY duduk di antara Direktur
Utama Indika Energi Wishnu
Wardana dan Direktur Utama Karen
Agustiawan. Kemudian di sampingnya
juga terlihat Komisaris Utama Viva
Group Anindya Bakrie.
Ketiga bos perusahaan tersebut
merupakan anggota ABAC. Wishnu
Wardana adalah sebagai Ketua ABAC
dan APEC CEO Summit. Kemudian
dua orang lainnya adalah Alternate
Member of ABAC.
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Berikut nama–mana pemimpin perusahaan global yang hadir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cher Wang, HTC
Chris Viehbacher, Sanofi
Dennis Nally, PwC
Frank Appel, DHL
Frank Ning Gaoning, COFCO
Hiromasa Yonekura, JBF
John Rice, GE
Keith Williams, Underwriters Laboratories
Michael Ducker, FedEx
Terry Gou, Foxconn
Tony Fernandes, AirAsia
Wang Hongzhang, CCB
Melinda Gates, Bill and Melinda Gates Foundation
Alex Gorsky, Johnson & Johnson
Graig Mundie, Microsoft

KTT APEC 2013 di Bali Hasilkan
‘Bali Package’

Pertemuan APEC di Bali
2013 akan mencatat sejarah untuk

menghasilkan pemikiran bersama
untuk meningkatkan perekonomian
global. Hasil pertemuan tersebut
disebut sebagai ‘’Bali Declaration:
Resilient Asia-pacific, Engine of
Global Growth’’. Agar orang gampang
mengingat, dokumen ini disebut
‘’Bali Package’’ alias ‘’Paket Bali’’.
Paket Bali adalah dokumen final
yang dihasilkan Pertemuan Para
Pemimpin Ekonomi APEC, yang
berlangsung di Nusa Dua, Bali pada
7 – 8 Oktober 2013, yang merupakan
puncak lebih dari 180 pertemuan
yang telah berlangsung selama
Indonesia menjabat Ketua APEC.
Paket ini memuat beberapa dokumen,

yaitu: sebuah Deklarasi sepanjang
8 halaman (26 butir) dan dua buah
lampiran yakni ‘’APEC Framework on
Connectivity’’ dan ‘’Multi-Year Plan
on Infrastructure Development and
Investment. Deklarasi berisikan catatan
para Pemimpin Ekonomi mengenai
berbagai keberhasilan yang telah diraih
sejak APEC Bogor 1994. Dikatakan,
ekonomi APEC telah berhasil
mengentaskan ratusan juga rakyat Asia
– Pasifik dari kungkungan kemiskinan
dan membangun perekonomian yang
terbuka, menguat dan inovatif, yang
sekarang menjadi motor penggerak
pertumbuhan. Semuanya itu dicapai
melalui rangkaian kebijakan yang
sangat hati-hati dan bertanggung
jawab.
Menilik keberhasilan tersebut dan
perkembangan perekonomian global,
para pemimpin APEC memberikan
komitmennya untuk menghindari
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sikap-sikap proteksionis dan langkahlangkah yang mendistorsi perdagangan.
‘’Kami akan melanjutkan komitmen
untuk memperkuat dan memperdalam
integrasi ekonomi kawasan dan
menghapuskan hambatan perdagangan
dan investasi di kawasan,’’ tulis para
pemimpin.
Deklarasi juga merinci langkahlangkah yang akan dilakukan, yang
terbagi menjadi tiga pilar: Suppporting
Multilateral Trading System and
Attaining the Bogor Goals, Promoting
Connectivity, dan Sustainable Growth
with Equity. Pilar utama menegaskan
dukungan APEC terhadap upaya
pembentukan rezim perdagangan
global di bawah WTO. Khusus untuk
dukungan ini, para pemimpin bahkan
mengeluarkan dokumen khusus yakni
Supporting
Multilateral
Trading
System and the 9th Ministerial
Conference of the WTO. Para
pemimpin juga menegaskan kembali

tekad untuk meraih seluruh Bogor
Goals pada 2020.
Pada pilar kedua, para pemimpin
menyadari pentingnya aliran barang,
jasa, modal dan manusia yang efisien
di lingkungan ekonomi APEC. Untuk
itu, akan dilakukan peningkatan
konektifitas secara fisik, kelembagaan
dan kemasyarakatan (people to people
contact). Konektifitas yang menyeluruh
diharapkan akan dicapai melalui
‘’APEC Framework on Connectivity’’.
‘’Berkait dengan people-to-people
contact, kami menargetkan pertukaran
pelajar di antara negara APEC sebanyak
1 juta orang per tahun pada 2020,’’
tambah para Pemimpin. Khusus untuk
konektivitas fisik, akan diterapkan
‘’Multi-Year Plan on Infrastructure
Development and Investment’’.
Sedangkan pilar ketiga memuat
rangkaian strategi untuk mewujudkan
pertumbuhan yang berkelanjutan
dan berkeadilan. Secara khusus,

bagian ini menyorot pentingnya
memperkuat
peran
perempuan
dalam aktivitas ekonomi, mendorong
keterlibatan UMKM, fasilitasi finansial
perdagangan, mendorong peran penting
petani dan nelayan, serta memperkuat
kerja sama antaraparat penegak hukum
dan dunia pendidikan kawasan. Dalam
kaitan ini, para pemimpin APEC
telah menyetujui pembentukan AntiCorruption Authorities and Law
Enforcement Agencies (ACT-NET),
yang diusulkan oleh Indonesia.
Pada bagian penutup, para
pemimpin
mengharapkan
agar
perkembangan APEC ke depannya
dapat semakin meningkatkan sinergi
antara pemerintah dan swasta (ABAC).
Diyakini juga bahwa APEC akan terus
memimpin dalam pemulihkan kelesuan
ekonomi dunia. mi
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3 Poin Dari Forum Energi
Di antara rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi APEC 2013 di Bali ialah Konferensi APEC untuk
Penggunaan Energi Bersih, Terbarukan, dan Berkelanjutan. Konferensi yang berlangsung sejak 30
September hingga 2 Oktober 2013 ini menelorkan tiga poin penting rekomendasi.

B

erlangsung di Nusa Dua,
Bali, Asia Pacific Economic
Cooperation (APEC)
Conference on Clean,
Renewable Energy and Sustainable Use
of Energy (APCRES) mengusung tema
Toward Energy Security for Sustainable
and Equitable Development in Asia and
The Pacific Region.
“Ekonomi harus bergerak maju
untuk mencapai energi berkelanjutan di
wilayah masing-masing negara-negara
anggota APEC,” ujar Ketua Masyarakat
Energi Terbarukan Indonesia, Rachmat
Gobel, Senin (30/9/2013).
Konferensi menjadi forum penting
bagi eksekutif dan pejabat senior APEC
di bidang energi, pejabat pemerintah,
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pejabat publik, ilmuwan, periset, dan
profesional di bidang energi bersih dan
terbarukan.
Konferensi ini juga melibatkan
kalangan
pengembang
proyek
penggunaan energi hijau, institusi
pecinta lingkungan dan lembaga
swadaya masyarakat global, hingga
institusi keuangan dan perbankan.
“Konferensi ini mengkaji dan
mendiskusikan pengembangan
energi bersih dan energi terbarukan
untuk mendukung pembagunan yang
berkelanjutan,” kata Gobel. Konferensi
ini terbagi dalam tiga sesi pembahasan
materi, yang hasilnya akan dibawa
kepada APEC National Leaders’
Summit, 5-7 Oktober 2013.

Pertama, APEC Senior Energy
Officers Forum Discussion. Bahasan
utama adalah investasi, kerja sama,
pembangunan kapasitas, serta isu-isu
energi yang berkaitan dengan kebijakan
untuk mempromosikan energi bersih,
serta pengembangan energi terbarukan
di daerah.
Kedua, Konferensi Teknis. Ini
akan membahas mengenai energi
bersih dan terbarukan. Peserta akan
menjelajahi pengetahuan dan teknologi
baru, dikaitkan dengan kebijakan dan
praktik pengembangan energi bersih
dan terbarukan dalam konteks regional
dan global.
Ketiga, Asia-Pacific Renewable
Energy Association Forum. Ini
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mendiskusikan
promosi
energi
terbarukan di daerah demi menjajaki
kemungkinan pembentukan Forum
APCRES. Tujuannya menambah dan
mendorong kerja sama di bidang energi
terkait.

Inovasi Energi

Indonesia
mendorong
negara
anggota APEC melakukan inovasi
energi, terutama energi listrik.
Penggunaan energi listrik lebih hemat
jika dibandingkan penggunaan energi
yang menggunakan Bahan Bakar
Minyak (BBM).
Oleh sebab itu, inovasi energi listrik
sangat dibutuhkan agar penggunaan
BBM dapat dikurangi. Terlebih, jumlah
pembangkit listrik yang menggunakan
BBM juga semakin menipis dan
harganya kian mahal.
“ Seluruh Menteri anggota APEC
sepakat mengembangkan energi baru
dan terbarukan secara massif,” kata Jero,
Senin (30/9/2013).
Energi listrik yang menggunakan
energi
baru
dan
terbarukan,
pemakaiannya akan lebih hemat. Ratarata hanya US$ 10 sen per hari.Sedangkan
bila menggunakan energi dari BBM,
penggunaannya bisa mencapai US$ 40
sen per hari.
“Semua
bertujuan
menjaga
ketahanan energi dan memenuhi
kebutuhan masyarakat. Indonesia saat
ini sedang mengupayakan mengadakan
energi baru dan terbarukan,” paparnya.
Beberapa energi baru dan terbarukan
seperti tenaga surya, tenaga air, tenaga
angin, dan panas bumi (geothermal)
adalah potensi yang sangat besar di
Indonesia. Selain itu, seluruh energi
tersebut sangat mudah, murah, dan
cukup efektif.
Masyarakat juga perlu
membudayakan hemat energi. Jika
semua orang hemat, beban negara untuk
menyiapkan energi akan lebih ringan.
“Negara yang menyiapkan energi itu
sangat sulit. Harus keluar uang banyak,
waktu dan tenaga,” jelasnya.

Hal Penting

Rida Mulyana, Direktur Jenderal
Energi
Baru, Terbarukan, dan
Konservasi Energi Kementerian ESDM,
mengatakan keterbatasan energi yang
berasal dari bahan bakar fosil membuat
sebagian besar negara di Asia Pasifik
menggenjot pemanfaatan energi baru
terbarukan atau EBT.
Forum diadakan untuk saling
tukar informasi dan pengalaman
antarekonomi anggota. “Hasil forum
ini direkomendasikan ke CSOM
[concluding senior official meeting]
dan akan disampaikan ke level
KTT. Hasilnya merupakan bentuk
kesepakatan
bukan
keputusan
mutlak, minimal ekonomi anggota
mempunyai kesadaran bahwa EBT
perlu dikembangkan,” kata Rida, Rabu
(2/10/2013).
Dia menjelaskan rekomendasi
yang terlahir di forum tersebut.
Pertama, peningkatkan investasi untuk
pengembangan EBT sehingga bisa
mengurangi ketergantungan ekonomi
anggota pada pada bahan bakar fosil.
Beberapa negara sudah menerapkan
pemanfaatan bioenergi, diantaranya
Brasil dengan penggunaan bioethanol
yang sudah hampir 70%. Selain itu
Malaysia dan Indonesia yang akan
memanfaatkan biodiesel masingmasing 5% dan 10%.
Kedua, meningkatkan kerja sama
wilayah dalam hal informasi, teknologi,
maupun regulasi. Terlebih, beberapa
ekonomi anggota APEC mempunyai
keunggulan bioenergi masing-masing.
Misalnya, New Zealand memiliki
keunggulan geothermal atau China
dengan teknologi pemanfaatan tenaga
surya.
Ketiga, komitmen simplifikasi
pelaksanaan proyek kerja sama secara
riil. Indonesia akan menyediakan
insentif bagi ekonomi anggota yang
akan mengembangkan pemanfaatan
EBT menggunakan teknologi yang
tidak dipunyai.

Titik Tolak

Surya Darma, Wakil Presiden
Masyarakat
Energi
Terbarukan
Indonesia, mengatakan pertemuan
APEC menjadi titik tolak pembentukan
forum energi terbarukan untuk sektor
swasta, karena bagi sektor pemerintah
forum ini telah terbentuk.
“Itu ternyata dalam diskusi di antara
nongovernment ini sangat membutuhkan
komunikasi sesama renewable energy
society di kawasan Asia Pasifik ini,” kata
Surya saat ditemui di APEC Conference
on Clean, Re-newable and Sustainable
Use of Energy di Ayodya Hotel, Nusa
Dua, Bali, Rabu (2/10/2013).
Forum tersebut berfungsi untuk
saling mendukung,dan saling bersepekat.
Menurutnya, peserta forum yang hadir
di sini bersepakat untuk membetuk
suatu renewable energy society. Indonesia
yang menginisiasi, dan mereka pun
mendukung.
Forum
ini
nantinya
akan
menampung
semua
aspirasi,
pertukaran
pengetahuan
antara
para ahli di perusahaan-perusahaan
energi di Asia Pasifik. Di antara yang
penting untuk dibicarakan adalah
tetang investasi, knowledge, sektor
kepakaran, kemudian ilmu, teknologi.
Dia melihat ada kebutuhan di setiap
negara, karena memang belum ada
forum renewable energy itu. Menurutnya,
forum ini bertujuan untuk membuka
akses sektor swasta agara lebih banyak
berkontribusi dalam energi terbarukan,
terutama dalam hal investasi.
“Kalau government to government itu
ada pola kerja sama yang dilakukan. Tapi
swasta bagaimana untuk masuk? Karena
itu diharapkan akan terjadi saling share
info di antara negara APEC,” ujar Surya.
Investasi memerlukan peraturan yang
mendukung. Nah, untuk mendorong
investasi, Indonesia diharapkan dapat
belajar dari pengalaman negara lainnya
mengenai peraturan dalam forum
tersebut. mi
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Sumatera Selatan Siap Percepat

Hilirisasi Industri Karet
K

Sumatera Selatan dinilai
sebagai provinsi yang paling
siap menjadi pusat industri
hilir karet di Indonesia
karena memiliki rencana
infrastruktur yang matang.
Hilirisasi berbasis karet
alam ini sekaligus akan
mengurangi pemusatan
industri di Jawa.
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aret merupakan komoditas
utama perkebunan yang
penting. Selain sebagai
sumber lapangan kerja
bagi 1,4 juta orang, komoditas ini
berkontribusi signifikan sebagai sumber
devisa nonmigas, dan pemasok bahan
baku industri barang karet. Selain
itu, berperan penting mendorong
pertumbuhan sentra ekonomi baru di
wilayah pengembangan karet.
Sampai dengan 1998 komoditas
karet merupakan penghasil devisa
terbesar dari subsektor perkebunan
senilai US$ 1.106 juta, namun pada
2003 turun menjadi nomor dua dengan

nilai US$1.494 juta setelah kelapa sawit
senilai US$ 2.417 juta.
Indonesia
merupakan
negara
dengan areal tanaman karet terluas di
dunia. Pada 2002, perkebunan karet
Indonesia mencapai 3,318 juta ha,
disusul Thailand dengan luas 1,96 juta
ha, Malaysia dengan lahan 1,54 juta ha.
Dari areal tersebut, produksi karet
Indonesia sebesar 1,63 juta ton atau
menempati peringkat kedua, setelah
Thailand dengan produksi yang
mencapai 2,35 juta ton.
Sebagai negara produsen karet
kedua terbesar saat ini, Indonesia
berpotensi menjadi produsen utama

Insert

dalam beberapa dekade mendatang.
Tidak hanya karet mentah tetapi
juga beragam produk bernilai tambah
melalui pengembangan industri
karet dan barang karet.
Ketua Dewan Karet Indonesia Aziz
Pane mengatakan pihaknya melihat
Sumsel bisa menjawab kelemahan
utama untuk mengembangkan industri
hilir karet dalam negeri, yaitu masalah
infrastruktur.
“Kelemahan kita adalah tidak
adanya infrastruktur dan industri yang
mendukung penghiliran ini,” katanya
di sela–sela Global Rubber Conference
2013 di Palembang, Rabu (2/10)
Dengan rencana Pelabuhan Tanjung
Api–api dan jalan tol Trans Sumatra
di Palembang, dia meyakini Sumatra
Selatan merupakan daerah penghasil
karet yang paling siap dibandingkan
dengan provinsi lain.
Saat ini produksi karet dalam negeri
tercatat sebanyak 3,2 juta ton. Namun,
menurutnya, baru sebanyak 500.000
ton – 600.000 ton yang dimanfaatkan
untuk pabrikan ban yang ada di dalam
negeri. Sisa produksi yang masih berupa
bahan olah karet (bokar) itu diekspor
ke sejumlah negara di Amerika dan
Eropa serta China.
Sementara itu, berdasarkan data
Pemprov Sumsel, produksi karet asal
provinsi itu mencapai 1,2 juta ton atau
berkontribusi sekitar 35% dari total
produksi nasional. Tanaman karet ini
tersebar di 7 kabupaten/kota, meliputi
Kabupaten Musi Banyuasin, Musi
Rawas, Banyuasin, Muara Enim, Ogan

Komering Ulu (OKU), OKU Timur
dan Ogan Komering Ilir dengan total
luas lahan sekitar 1,2 juta ha.
Menurut dia, sudah seharusnya
investasi industri hilir komoditas ini
tidak lagi terpusat di Jawa melainkan
berkembang di Sumatra yang memiliki
banyak daerah penghasil karet.
Aziz menambahkan sebetulnya
banyak
sektor
industri
yang
menggunakan
bokar
untuk
produknya,
termasuk
industri
mainan anak, sehingga peluang
untuk mendapat nilai tambah dari
komoditas ini sangat terbuka lebar.
“Oleh
karena
itu
kami
menggandeng lembaga penelitian
untuk
meneliti
produk-produk
apa saja yang memakai karet dan
mempunyai pasar besar,” katanya.
Masalah lain yang menjadi sorotan
Dewan Karet Indonesia adalah
kelemahan sumber daya manusia
(SDM) yang dapat berdampak pada
kualitas produksi. Pihaknya pun
berencana mendirikan koperasi di
sentra-sentra perkebunan karet rakyat
agar petani mendapat binaan tentang
pemakaian bibit unggul. Sehingga,
kualitas produksi dapat meningkat.
Percepat Hilirisasi
Gubernur Sumsel Alex Noerdin
mengatakan
pemerintah
daerah
siap membantu percepatan hilirasi
komoditas karet di provinsi itu. “Apapun
yang diperlukan kami siap dukung,
misalnya perizinan agar komoditas ini
memiliki nilai tambah dengan adanya

industri hilir,” katanya.
Industri
hilir
untuk
sektor
pertanian, termasuk perkebunan, juga
menjadi fokus Pemprov Sumsel dalam
rencana pembangunan 2014. Selain
menyelesaikan jalan provinsi sepanjang
1.442 kilometer dengan alokasi sekitar
US$100 juta, Alex juga akan fokus juga
pada industri hilir untuk agroindustri.
Dia
mengemukakan
Sumsel
memiliki fasilitas Pelabuhan Tanjung
Api – Api yang bisa dimanfaatkan
sebagai lokasi industri pengolahan
karet. Oleh karena itu pihaknya
berharap melalui pertemuan yang
diikuti 25 negara peserta ini dapat juga
menjadi peluang menawarkan investasi
di sektor hilir karet.
Hilirisasi karet di Sumsel juga
mendapatkan dukungan dari Badan
Pengkajian dan Penerapan Teknologi
(BPPT), khususnya di Ogan Komering
Ilir.
Dukungan
itu
mencakup
pengembangan
dan
pelayanan
teknologi, informasi, sertifikasi di
bidang karet, termasuk perumusan
teknologi, inovasi dan transfer
teknologi.
Menurut Deputi Kepala BPPT
Bidang Teknologi Informasi, Energi
dan Material (TIEM) Unggul
Priyanto, dukungan peningkatan mutu
bahan baku karet dan pengembangan
industri hilir karet di Sumsel itu dalam
rangka mendukung Program Percepatan
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Koridor Ekonomi Sumatera (MP3EIKES), mengingat Sumsel sebagai
penghasil karet terbesar di Indonesia.
Apalagi, dengan naiknya harga
minyak bumi akan semakin memberi
peluang bagi perkembangan industri
karet. “Selama ini karet alam tidak bisa
bersaing dengan karet sintetis yang
berasal dari minyak bumi. Dengan
naiknya harga minyak bumi, maka
karet alam akan menjadi primadona.”
Beberapa kegiatan yang sedang dan
akan dilaksanakan saat ini diantaranya
adalah pengembangan pilot project
sarana produksi kompon karet di Ogan
Ilir, yang diharapkan akan beroperasi
dengan optimal pada tahun anggaran
2014, dan revitalisasi klaster industri
karet di Sumatera Selatan. mi
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Regio Prop 80
Kebangkitan Kembali Industri Dirgantara Indonesia

Soal jagoan teknologi pesawat
terbang, anak kecil maupun
orang dewasa akan segera
menyebut nama B.J. Habibie.  
Sayangnya, industri yang
dibangunnya kemudian
terjerembab akibat badai krisis
ekonomi 1998. Belakangan,
Ilham Akbar Habibie diamdiam telah merintis untuk
melanjutkan mimpi sang ayah
dengan memproduksi pesawat
Regio Prop 80 (R80).
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P

esawat terbang R80 tampak
menjadi generasi penerus
dari N250, namun memiliki
spesifikasi yang lebih hebat.
Seperti diketahui, proyek pesawat
N-250 yang dikomandani B.J.
Habibie dihentikan oleh International
Monetary Fund (IMF) pada 1998.
Namun, kebangkitan kembali
industri kedirgantaraan Indonesia
sudah menunjukkan tandanya melalui
pengembangan pesawat R80. Produksi
pesawat ini akan ditangani oleh PT
Ragio Aviasi Industri (RAI), di mana
Ilham Akbar Habibie bertindak sebagai
Program Director Regio Prop. “Ide
pembuatan pesawat terbang ini dimulai

sejak 2004,” kata Ilham.
PT
Regio
Aviasi
Industri
adalah
perusahaan yang didirikan
secara patungan antara PT Ilthabie
Rekatama dan PT Eagle Capital.
PT Ilthabie Rekatama merupakan
perusahaan yang dipimpin Ilham
Habibie dan PT Eagle Capital milik
Erry Firmansyah, mantan direktur
utama Bursa Efek Indonesia.
Saat ini, produksi R80 masih dalam
tahap pembuatan awal atau 10%.
Pesawat ini sepintas mirip dengan
Gatotkaca N250, akan tetapi berbeda
dari segi ukuran dan kemampuannya
yang lebih besar.
Dari ukuran, R80 jauh lebih besar

Teknologi

dari pada N-250, karena didesain
memiliki daya tampung hingga 80
kursi, sedangkan N-250 hanya 50 kursi.
Sayap pesawat jauh lebih besar dan
panjang, karena ukurannya lebih besar
jadi diperlukan sayap yang besar untuk
mengangkat beban. Landing Gear juga
jauh lebih besar dikarenakan badan
pesawat lebih besar dari pada N-250.
Sementara itu soal teknologi kokpit,
aircraft flight control system juga berbeda.
Ini seiring dengan perkembangan
teknologi yang makin besar.
Namun, R80 tetap menggunakan
baling-baling di bagian atas badan
pesawat sebagai penggerak seperti
N250. Dengan baling-baling maka
konsumsi bahan bakar akan jauh lebih
irit. Di samping itu, R80 dirancang
untuk jarak tempuh kurang dari
600 km, sehingga dapat dipastikan
konsumsi bahan bakar semakin irit.
Menurut Ilham, proyek ini
membutuhkan dana tak sedikit. Pada
tahap awal, produksi 10-12 pesawat ini
dibutuhkan dana sekitar US$400 jutaUS$500 juta.
Anak sulung B.J. Habibie ini
melihat masyarakat kini sudah mulai
mengerti Indonesia perlu pesawat
terbang, karena sangat layak secara
ekonomis. Terlebih di negara yang
besar, luas, dan berpulau-pulau, seperti
di Indonesia.
Tentu, pesawat tersebut harus
memiliki keunggulan. Harga yang
relatif murah, andal, bandel, tidak cepat
rusak, bisa terbang ke mana pun dan
mendarat di landasan bandar udara
yang juga tidak terlalu panjang.
“Terkadang kendala yang ada,
masih agak pendek landasan itu, untuk
pesawat jet terlalu pendek,” jelasnya.
Nah, R80 akan menjawab kebutuhan
spesifikasi itu. Cukup landas pacu yang
tak terlalu panjang, lebih irit bahan
bakar, dan lebih murah dari segi harga.
Pesawat R80 didesain mampu
menggunakan
runway
sampai
dengan 1.200 meter, dan kapasitas
penumpang 80 penumpang. Harga
R80 kemungkinan dipatok US$28 juta
atau setara dengan ATR berkapasitas
70 kursi penumpang.
Soal harga, menurut Ilham, pada
dasarnya tidak menjadi soal bagi

airlines, karena mereka membeli
pesawat dengan leasing, dan cicilannya
hanya sebagian kecil dari biaya
operasional dibandingkan dengan biaya
bahan bakar yang mencapai 50%.
Menurutnya, membuat pesawat
lebih lebih menguntungkan dari pada
menjalankan
perusahaan
airlines.
Maskapai merugi terutama faktor
eksternal, seperti kenaikan harga Avtur,
atau resesi ekonomi.
Akan tetapi, bukan berarti membuat
pesawat mudah. Dalam berbisnis, hal
yang utama adalah kepercayaan, dan
R80 akan menjadi pesawat yang trust.
Salah satu kepercayaan terhadap
R80 datang dari NAM Air. Maskapai
anak usaha Sriwijaya Air ini akan
memborong 100 pesawat jenis R80
buatan PT RAI.
“Kami ingin support untuk gunakan
produk dalam negeri. Kami komitmen,
sepakati ingin beli 100 pesawat R80,
kami optimistis pembiayaan lembaga
keuangan Indonesia, mampu membiaya
produk ini. Saya bisa merajut negara
kepulauan dengan pesawat itu,”
kata Chandra Lie, Direktur Utama PT
Sriwijaya Air.
Pesawat pesanan itu akan masuk
pada 2018. “Sekarang masih tahap pre
eliminary design. Target yang ditetapkan
oleh PT RAI adalah pada 2018,” kata
Presiden Direktur NAM Air Jefferson
Jauwena pada peluncuran NAM Air di
Djakarta Theater, Jalan MH Thamrin,
Jakarta, Kamis (26/9/2013).
Selain
karena
kebanggaan
menggunakan pesawat karya dalam

negeri, menurut Jefferson, pesawat ini
sangat cocok dengan rencana fokus
NAM Air untuk melayani rute-rute ke
pelosok.
NAM Air bermain di kelas medium
dan menjadi feeder untuk Sriwijaya Air.
Rute penerbangan pendek telah disusun
di antaranya Jakarta-Sorong, JakartaKupang,
Jakarta
Pangkalpinang,
Jakarta-Pontianak, Surabaya-Luwuk,
Surabaya-Pangkalanbun,
SurabayaBiak, Surabaya-Denpasar, Denpasar,
Waingapu, Denpasar-Maumere, dan
Denpasar-Kupang.
Meski R80 dibuat di dalam negeri,
Jefferson tidak meragukan kualitasnya.
Dia bercermin pada pesawat N-250
yang dibuat PT Dirgantara Indonesia
satu dekade lalu, yang terbukti
berkualitas baik.
Mantan Presiden BJ Habibie
mengatakan pesawat Regio Prop 80
(R80) yang diproduksi PT Ragio Aviasi
Industri (RAI) dalam tahap pembuatan
awal dan dikembangkan lebih hebat
dari pesawat N250.
“Kita buat lebih hebat. It’s a surprise,
you’ll see it, ok,” kata Habibie seusai
berpidato di Rakornas Riset dan
Teknologi (Rakornas Ristek) di Jakarta,
Rabu (28/8/2013).
Menurut dia, pesawat R80 yang
akan dibuat berdaya tampung 80 kursi
dan ditargetkan terbang 2018 ini akan
memanfaatkan pengalaman membuat
pesawat N250. “Ini yang saya sedang
bangkitkan lagi,” tegas Habibie di acara
dihadapan seluruh hadirin Rakornas
Ristek. mi
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Mobil Listrik

Indonesia Tak Mau Ketinggalan
Krisis energi pada 1970-1980-an telah mendorong
kembalinya minat masyarakat akan mobil listrik, yang
direspon oleh sejumlah pabrikan otomotif dengan
meluncurkan produknya masing-masing.

S

elanjutnya, krisis ekonomi global
pada akhir 2000-an membuat
mobil-mobil SUV besar dan boros
pun mulai ditinggalkan dan beralih
ke kendaraan kecil, hibrida, dan mobil listrik.
Indonesia pun tak ketinggalan.Mobil listrik
adalah kendaraan yang digerakkan
dengan motor listrik, menggunakan
energi listrik yang disimpan dalam
baterai atau medium penyimpan lainnya.
Mobil listrik ini populet pada abad ke19 dan awal abad ke-20.
Sejumlah pabrikan meluncurkan
produk mobil listrinya, seperti
Chrysler TEVan, truk pikap Ford
62

Media Industri • No. 04 - 2013

Ranger EV, GM EV1, pikap S10
EV, hatchback Honda EV Plus,
miniwagon Altra EV, dan Toyota
RAV4 EV. Belakangan, mobil-mobil
ini meredup popularitasnya di pasar,
karena teknologi mesin pembakaran
dalam yang semakin maju dan harga
bensin yang semakin murah.
Namun, pada 2000 ketika harga
minyak dunia melambung, para
pabrikan kembali menaruh perhatian
besar untuk mengembangkan jenis
mobil ini. Terlebih lagi, masyarakat
mulai sadar akan buruknya dampak
emisi gas rumah kaca.

Model sport utility vehicle yang
besar dan boros bahan bakar minyak
(BBM) mulai ditinggkan dan beralih
ke mobil-mobil kecil, hibrida, dan
mobil listrik.
Sampai Novemver 2011, model
kendaraan listrik yang tersedia di
pasaran di antaranya Tesla Roadster,
REVAi, Renault Fluence Z.E., Buddy,
Mitsubishi i MiEV, Tazzari Zero,
Nissan Leaf, Smart ED, Wheego Whip
LiFe, Mia listrik, dan BYD e6.
Nissan Leaf merupakan kendaraan
listrik paling laris dengan rekor
penjualan sampai dengan November
2011 sebanyak lebih dari 20.000 unit
di seluruh dunia. Adapun Mitsubishi
i-MiEV dengan penjualan global lebih
dari 17.000 unit menjadi mobil listrik
paling laris kedua.

Teknologi

Di Indonesia

Indonesia
tidak
ketinggalan
mengambil bagian dalam memproduksi
mobil listrik. LIPI mengembangkan
teknologi mobil listrik dengan
meluncurkan Marlip Golf Car.
Bertempat di Silang Monas pada
27 Oktober 2005, Marlip sempat
dijajal oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono berkeliling Monas.

Pembicaraan mobil listrik buatan
Indonesia juga sempat heboh,
setelah Menteri BUMN Dahlan
Iskan menguji mobil “ferarri” listrik
Tucxi pada awal 2013. Desainer
mobil ini seorang mantan karyawan
pabrik mobil Chrysler di Amerika
kelahiran Pacitan, Danet Suryatama.
Dia juga pendiri dan pemilik pabrik
mobil listrik ElektrikCar, LLC di
Michigan, Amerika Serikat.
Sementara
itu,
Institut
Teknologi Sepuluh November (ITS)
mengembangkan EC-ITS. Kendaraan
pertama dilengkapi dengan motor 10
Kw, adapun EC-ITS II menggunakan
motor 60 Kw dan sepenuhnya
menggunakan listrik dengan piranti
baterai berdaya 20 Kwh.
Walaupun masih berupa purwarupa,
mobil-mobil listrik buatan anak bangsa
tersebut cukup menjanjikan.
Pada 20 Mei 2013 diuji coba bus
listrik yang akan digunakan pada
APEC 2013 Oktober nanti. Sampai
sekarang bus listrik tersebut melayani
transportasi publik di Yogya
Mobil
listrik
karya
anak
bangsa Indonesia lainnya adalah
‘Lamborgini’ Selo dan ‘Alpard’
Gendis. Kedua mobil listrik
pesanan Menteri BUMN Dahlan
Iskan ini telah lolos uji sertifikasi
dari Balai Pengujian Laik Jalan dan
Sertifikasi Kendaraan Bermotor
(BPLJSKB)
Kementerian
Perbubungan di Bekasi.
Prototipe mobil listrik yang
diproduksi oleh putra-putri Indonesia
dikirim ke Bali. Di Bali, mobil ini bakal
dipamerkan kepada para peserta KTT
APEC.
Selo yang diproduksi 1 unit
merupakan
mobil
listrik
sport
menyerupai desain Lamborghini.
Mobil ini telah lolos tahap uji kelayakan
meskipun awalnya tidak lolos karena
ada sedikit kekurangan. Selo sudah
dianggap selesai tanpa catatan.
Berbeda dengan Selo, mobil listrik
mewah menyerupai Alphard bernama
Gendis rancangan Ricky Nelson
tersebut lolos uji sertifikasi tanpa
catatan. Gendis, yang dirancang Ricky
bersama tim dari rumah modifikasi
Kupu-Kupu Malam Yogyakarta, telah

diproduksi sebanyak 4 unit.
Sementara itu mobil listrik karya
Dasep Ahmadi berupa bus dan
Alphard listrik, masih ada catatan soal
kelemahan pada aspek kemampuan
naik tanjakan. Menurut Dahlan Iskan,
masalah itu terjadi pada faktor stelan
saja.
Baik Selo, Gendis, maupun
Bus Listrik Dasep Ahmadi sempat
ditampilkan di pagelaran KTT APEC
di Bali. Ricky bersama timnya mengaku
telah diperintahkan Menteri BUMN
untuk melanjutkan pengembangan
mobilnya.
Sementara itu, dalam uji coba
di area kantor PLN Jakarta, Jumat
(11/10/2013) bus listrik buatan PT
Sarimas Ahmadi Pratama mampu
menempuh perjalanan cukup jauh.
Sekali setrum atau proses pengisian
baterai, bus listrik berwarna putih ini
bisa berjalan hingga 170 km.
Waktu yang diperlukan untuk full
charge sekitar 4-6 jam untuk menempuh
perjalanan 130 km-170 km. “Kalau fast
charging cukup 30 menit-1 jam,” ucap
Samudra, teknisi PT Sarimah Ahmadi
Pratama. Adapun kecepatannya bisa
120 km per jam.
Saat ini, bus listrik yang
telah diproduksi sebanyak 8 unit,
mampu melaju hingga kecepatan.
“Kecepatannya di set masih rendah.
Nantinya maksimum 120 km. Kalau
yang ini, di set di bawah 100 km per
jam,” sebutnya.
Saat
ini,
Sarimas
telah
memproduksi 8 bus listrik, yang
dilengkapi motor traction 135 KW
dan baterai bertegangan 360 Volt DC.
Motor traction masih diimpor dari
Amerika, dan baterai impor dari China.
Namun, baterai pada bus pertama yang
dipamerkan di Bali itu buatan Nipress,
Indonesia.
Bus listrik ini dilengkapi fasilitas
2 pintu otomatis untuk keluarmasuk penumpang. Di dalam kabin,
kursi penumpang dibuat berhadaphadapan. Untuk menjalankan bus
ini, pada ruang kemudi terdapat 3
tombol untuk maju, mundur, dan
berhenti. mi
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Sosok

Di antara sosok yang punya
jiwa nasionalisme Indonesia
adalah Alim Markus, pemilik
dan chairman Grup Maspion.
Ini bukan karena sekadar
getol mempromosikan
produk dalam negeri melalui
iklan di televisi, tetapi
juga ditunjukkan dengan
kesetiaannya pada Indonesia
dalam berbagai kondisi
sejarah perjalanannya
membangun perusahaan.

ALIM
MARKUS

Cinta Produk Dalam Negeri

M

aspion,
yang
kini
menjadi sebuah grup
perusahan besar dengan
beragam produksi yang
telah menembus berbagai negara
manca, memiliki perjalanan panjang
dan melewati berbagai tantangan yang
tak ringan.
Cikal bakal Maspion berasal
dari sebuah industri dapur rumah
tangga sederhana yang dirintis pada
1961 oleh ayam Markus, yakni Alim
Husein dan Gunardi Go. Mereka
memproduksi lampu teplok di bawah
payung UD Logam Jawa. Dengan
karyawan 8 orang, usaha ini bisa
memproduksi 300 lampu teplok
per hari. Dalam perkembangannya,
mereka juga memproduksi lampu
badai untuk para nelayan, dan perabot
rumah tangga berbahan plastik seperti
ember, baskom, dan loyang.
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Setelah kian maju, pada 1972 usaha
keluarga ini merancang nama dan logo
baru, yakni MASPION. Saat itulah,
tongkat kepemimpinan perusahaan
diserahkan pada Alim Markus, selaku
anak tertua dalam keluarga.
Menurut
Alim
Markus,
MASPION itu sesungguhnya sebuah
singkatan. Mengajak Anda Selalu
Percaya Industri Olahan Nasional.
Sejak itu, perusahaan secara bertahap
membangun basis pelanggan dan
mendapatkan pengakuan di industri
sebagai kualitas dan produsen yang
dapat diandalkan.
Kini, MASPION menjadi salah
satu grup indonesia yang paling
disegani di pasar. Maspion saat ini
memiliki fasilitas produksi yang
tersebar di empat kawasan industri di
Sidoarjo, dan Gresik di Jawa Timur,
serta pabrik di Jakarta dan Jawa Barat.

Karyawan Maspion tercatat lebih dari
30.000 orang.
Sebagai
perusahaan
perkakas,
Maspion memiliki keahlian kuat di
bidang pemasaran dan manufaktur
berbagai rangkaian produk peralatan
rumah tangga kualitas baik di peralatan
dapur, peralatan rumah tangga plastik,
barang pecah belah, dan peralatan
listrik rumah. Pipa PVC dan PE juga
tersedia untuk keperluan perumahan
dan rumah tangga.
Maspion
memiliki
jaringan
distribusi yang mapan dan luas baik
domestik
maupun
internasional
melalui distributor, agen, atau pengecer,
serta perwakilan di kota-kota besar
di Indonesia dan negara-negara
berkembang utama. Masion juga
memasok beberapa toko eceran dan
grosir terkenal di Amerika Serikat serta
negara-negara besar lainnya di dunia.
Dengan jangkauan bisnis yang
sangat luas, dan jumlah tenaga kerja
yang banyak, Alim Markus tetap
konsisten, meski godaan dan badai
ekonomi
berkali-kali
menerjang.
Sebagai manusia, Alim Markus sempat
pusing juga tatkala demonstrasi
buruh
seringkali
mengguncang
perusahaannya.
Bos perusahaan yang berkantor
di Gubeng, Surabaya, ini mengaku
sempat terpikir untuk menutup
saja usahanya di Jawa Timur dan
memindahkannya ke negara lain

Sosok

yang lebih aman dan murah biaya
tenaga kerjanya.
Akan
tetapi
akhirnya,
dia
memutuskan untuk tetap konsisten
bertahan
di
Indonesia
demi
kepentingan nasional. “Saya akan
terus mengendalikan bisnis ini di
sini,” katanya. Maksudnya, di bumi
Indonesia. Bagi Alim Markus, jika
perusahaannya bisa memproduksi
sesuatu, itu merupakan kebanggaan
tersendiri.
Dalam membangun perusahaannya,
Alim
Markus
mengungkapkan
kunci yang selalu ditanamkan pada
karyawannya, yakni etika kerja yang
harus selalu dijunjung tinggi oleh
segenap karyawannya.
Pertama, kesetiaan, kemampuan,
dan kerja keras. Kerja keras dan
kesetiaan pada perusahaan serta
ditunjang dengan kemampuan dari
setiap karyawan akan menghasilkan
banyak hal positif bagi perusahaan.
Kedua, memimpin pasar dengan
memberikan
keuntungan
yang
kompetitif terutama kepada semua
konsumen. Hal ini sangat dibutuhkan
oleh konsumen.
Ketiga, kesatuan dan kebersamaan.
Dengan adanya rasa kebersamaan di
antara segenap karyawan, perusahaan
akan semakin kuat dan kokoh. Apalagi,
karyawan sudah merasa menjadi bagian
dari perusahaan.

Keempat,
pertumbuhan
yang
berkesinambungan.
Pertumbuhan
yang berkesinambungan mesyaratkan
hubungan yang saling menguntungkan
di antaranya banyak pihak terkait,
seperti karyawan dengan manajemen,
atau perusahaan dan pelanggan.
Kelima, memperhatikan kepuasan
konsumen. Konsumen adalah raja.
Maspion menanamkan kepada segenap
kayawannya agar senantiasa memberika
pelayanan lebih dari ekspektasi mereka
(give service more), sehingga akan
tercipta loyalitas konsumen.
Grup Maspion melakukan ekspansi
bisnisnya melakukan kerja sama
dengan sejumlah perusahaan kelas atas,
seperti Grup Samsung (Korea Selatan)
dan Grup Marubeni ( Jepang). Grup
ini juga melakukan kerja sama dengan
Dupont dan Ishizuka dari Jepang. Pada
umumnya Grup Maspion memperoleh
porsi saham sekitar 50%.
Grup Maspion memiliki lima
bidang bisnis yang menjadi andalannya.
Pertama, adalah bidang produk
konsumen. Bidang bisnis ini akrab
bagi ibu-ibu rumah tangga karena
memproduksi panci teflon, termos
plastik, kulkas, kompor gas, pompa
air, kipas angin dan sebagainya. Yang
bergerak dalam bidang ini paling tidak
PT Maspion, PT Trisula Pack Indah,
PT Royal Chemical, PT Maspion
Flatware, dan PT Indofibre Mattres
Indonesia.
Kedua, bidang konstruksi material
dan industri di mana Maspion
memiliki tujuh anak perusahaan. PT

Maspion, PT Maspion Kencana, PT
Indal Steel Pipe, PT Alumindo Light
Metal Industry, PT Aneka Kabel Cipta
Guna, PT Indal Aluminium Industry,
dan PT Indalex.
Ketiga, properti. Bisnis ini juga
digeluti oleh kelompok usaha raksasa ini.
Beberapa proyek yang bisa disebutkan
di sini adalah Maspion Mall, Wisma
Maspion, Wisma Moneter, Pondok
Maspion, CIMAC, PT Bintang
Osowilangun, PT Maspion Industrial
Estate, PT Alumindo Industrial Estate,
PT Altap Prima Industrial Estate.
Salah satu kebanggaan grup
Maspion di bidang properti adalah
kesuksesannya membangun Kawasan
Industri Maspion seluas 300 hektar.
Lokasi tersebut hanya berjarak sekitar
10 kilometer dari Pelabuhan Tanjung
Perak, Surabaya. Di kawasan inilah
Maspion mendirikan perusahaanperusahan
industrinya
yang
diperkirakan menempati lahan sekitar
100 hektar.
Akhir April ini, Grup Maspion
akan mempertegas kehadirannya di
Jakarta dengan meresmikan gedung
perkantoran dan bisnis yang diberi
nama Plaza Maspion. Gedung berlantai
18 tersebut sudah hampir rampung dan
berlokasi di Jalan Gunung Sahari Raya,
Jakarta Pusat.
Kelima, bisnis keuangan dan
finansial di mana grup ini menonjol
dengan Bank Maspion, Maspion
Securities, dan Maspion Money
Changer. mi

Biodata:

Nama
:	Alim Markus
Lahir
: Surabaya, 24 September 1951
Pendidikan : Kursus manajemen di Pan Pacific Professional 		
		 Management, Taiwan
Jabatan
: Presiden Direktur Maspion Group (Sejak 1971)
Lain-lain : Pernah menjadi anggota Dewan Ekonomi Presiden
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Artikel

Persiapan Unit Pendidikan Menghadapi
Asean Economic Community
Oleh: Randy Ariyanto W, SH, Msi
(Pusdiklat Kemenperin)

Pusdiklat Industri Kementerian Perindustrian Isu lainnya yang tak kalah
penting adalah ASEAN Economic Community (AEC).

A

SEAN
Economic
Community (AEC) adalah
upaya
bersama
untuk
menciptakan
kawasan
ekonomi ASEAN yang stabil, makmur
dan memiliki daya saing tinggi,
pembangunan ekonomi yang merata
dan mengurangi kemiskinan dan
kesenjangan sosial-ekonomi. Untuk
mewujudkan semua itu dibuatlah
AEC Blueprint sebagai pedoman
bagi Negara-negara anggota ASEAN
mencapai target 2015.
AEC Blueprint memuat empat
kerangka kerja utama. Dari keempat
kerangka kerja tersebut kerangka kerja
pertama yang menjadi fokus perhatian
saat ini.
Kerangka kerja tersebut adalah
ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis
produksi internasional dengan elemen
aliran bebas barang, jasa, investasi,
tenaga kerja terdidik dan aliran modal
yang lebih bebas. Perkembangan AEC
saat ini sangat progresif. Jika tidak
diimbangi dengan kesiapan yang baik
yang meliputi Kebijakan, daya saing
SDM, Sarana prasarana dan yang
lain maka akan dikawatirkan bangsa
ini akan mengalami keterkejutan dan
ketidaksiapan.
Dalam menghadapi isu tersebut
hendaknya unit pendidikan mampu
berperan signifikan diantaranya:
Pertama, unit pendidikan harus
menghasilkan kompetensi lulusan yang
mampu bersaing dengan tenaga asing
sehingga mampu menguasai pasar
industri dalam negeri dan mampu
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berkompetisi dalam persaingan global.
Kedua, unit pendidikan senantiasa
proaktif dalam menghimpun dan
mengelola informasi. Seperti yang kita
ketahui bersama bahwa penguasaan
informasi kini telah menjadi bagian
penentu dari modal keunggulan
masyarakat dalam berdaya saing.
Informasi mampu membangunkan
sebuah masyarakat dari keterpurukan.
Informasi mampu memberikan sebuah
pengetahuan akan adanya peluang yang
dapat berdaya guna. Informasi mampu
memberitahu ancaman, tantangan
yang mungkin akan dihadapi sehingga
segala bentuk ancaman tersebut dapat
diantisipasi sejak dini.
Informasi juga mampu memberi
gambaran tentang para kompetitor
kita apalagi di tengah-tengah arus

globalisasi ini sehingga kita dapat
mengenal karakter para kompetitor
dan pada akhirnya kita dapat senantiasa
berkembang dan mampu meredam
kompetitor tersebut dengan baik.
Ketiga, unit pendidikan juga
proaktif dalam membangun jaringan
dan
kerjasama. Ditengah-tengah
arus globalisasi, kita tidak boleh pasif
dan berdiam diri. Pasif dan diam
hanya mengantarkan kita pada jurang
kehancuran dan ketertinggalan.
Oleh karena itu membangun
jaringan dan kerjasama adalah
sesuatu yang mutlak dilakukan untuk
mewujudkan sebuah institusi yang
dinamis, adaptif dan senantiasa
berkembang.
Keempat,
Salah
satu
hal
dalam
mengembangkan
sebuah
unit pendidikan adalah kuatnya
jaringan alumni. Dalam hal ini kita
mengharapkan adanya sebuah kerja
sama yang harmonis, berkelanjutan
dan saling menguntungkan antara unit
pendidikan dan alumninya.
Alumni dapat berperan dalam
memberikan feedback untuk melakukan
perbaikan pada lembaganya. Alumni
juga dapat menghimpun informasi dan
membantu lulusan dalam mendapatkan
pekerjaan. Selain itu Alumni harus
menjaga nama baik lembaganya.
Oleh karena itu diharapkan unit
pendidikan dan alumninya mampu
berperan sebagai sebuah komunitas
akademis yang mampu memberikan
yang terbaik bagi daerahnya. mi

Indonesia
Produk
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