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Pengantar Redaksi

Obat Kelesuan Ekonomi
Pembaca Budiman,
Pembangunan industri nasional baik jangka menengah
maupun jangka panjang ditujukan untuk mengatasi
permasalahan dan kelemahan baik di sektor industri
maupun untuk mengatasi permasalahan secara nasional,
yaitu (1) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja industri,
(2) Meningkatkan ekspor Indonesia dan pemberdayaan pasar dalam negeri, (3) Memberikan sumbangan
pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian, (4)
Mendukung perkembangan sektor infrastruktur, (5)
Meningkatkan kemampuan teknologi, (6) Meningkatkan
pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk,
dan (7) Meningkatkan penyebaran industri.
Tahun ini bisa dibilang merupakan tahun yang penuh
dinamika. Berbagai fenomena di luar sana telah nyata–
nyata sangat mempengaruhi kondisi ekonomi. Ini adalah
sebuah konsekuensi dari globalisasi. Pelemahan ekonomi
Amerika Serikat, krisis di belahan benua Eropa, serta
kebijakaan China yang berusaha keras mengendalikan laju
inflasinya telah secara signifikan membuat pertumbuhan
perekonomian Indonesia ‘terganggu’. Defisit transaksi
perdagangan, pelemahan mata uang rupiah, dan
pertumbuhan ekonomi nasional pun melambat, termasuk
pertumbuhan industri manufaktur nasional. Kementerian
Perindustrian yang sempat menargetkan pertumbuhan
industri manufaktur tahun ini sebesar 7,14% itu pun di
tengah perjalanan mengoreksi target itu menjadi hanya
6,5%.
Kinerja industri sengaja kami angkat menjadi tema
utama edisi kali ini, untuk melihat lebih dekat sektor –
sektor yang memiliki kinerja meningkat dan melemah, juga
kami lihat kinerja berdasarkan wilayah. Hal penting adalah
upaya pemerintah yang merilis obat untuk mengatasi efek
samping kelesuan ekonomi global, yakni berupa paket
kebijakan untuk menjaga pertumbuhan industri, serta
kontribusi ekspor dan sumbangannya dalam perekonomian.
Pembaca yang Budiman,
Pada edisi kali ini ditampilkan sajian dengan
memperkaya rubrik serta desain yang lebih elegan.
Tidak lain harapan kami adalah untuk memberikan yang
terbaik buat para pembaca. Akuisisi Inalum Kami pilih
menjadi tema laporan khusus karena memang menjadi
perhatian masyarakat secara luas dan dinanti-nantikan
perkembangannya.
Pembaca Budiman,
Bukan hanya Inalum, berbagai kebijakan terbaru terkait
dengan industri juga kami angkat, seperti insentif industri

padat karya, kebijakan wajib campur biofuel, pembatalan
cukai rokok, serta promosi pemerintah untuk kawasan
industri melalui strategi sertifikasi. Ini tak kalah penting
untuk diketahui karena akan menentukan strategi industri.
Pembaca Budiman,
Berbagai momentum kegiatan di sektor riil kami angkat,
sebagai bahan informasi penting terkait dengan industri
manufaktur. Misalnya, Rapimnas Kadin yang digelar
pada 31 Oktober – 2 November 2013 di Kota Palembang.
Sedikitnya 1.000 pengusaha datang di kota selama 3 hari
acara ini. Hasilnya, sejumlah poin rekomendasi penting
untuk disampaikan kepada Presiden.
Selain itu, kami juga angkat prospek industri kemasan
di Indonesia yang cukup besar. Ini karena konsumsi
nasional baru 10 kg per kapita per tahun, lebih rendah
dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya yang di atas
40 kg. Permintaan terhadap plastik kemasan didorong oleh
pertumbuhan industri makanan minuman dan fast moving
consumer good (FMCG) sebesar 60%.
Kabar menggembirakan datang dari Pan Brothers
Tbk (PBRX) yang segera membangun empat pabrik baru
di Tanah Air. Penambahan pabrik itu, ditujukan untuk
mendukung rencana perusahaan dalam mengembangkan
bisnis suplier apparel keluar negeri.
Sementara itu, industri elektronik juga semakin
menggeliat dengan banyaknya rencana pembangunan
pabrik telepon genggam atau smartphone di Indonesia.
Axioo meresmikan pabrik HP dan tablet di Cakung dan
Sunter. Sebelumnya Cross juga membangun pabrik di
Indonesia. Tahun depan, Polytron dan Ti-Phone masuk ke
Indonesia untuk produksi smartphone.
Pembaca Budiman,
Pada edisi kali ini kami angkat Akademi Pimpinan
Perusahaan (APP) yang mempunyai visi menjadi perguruan
tinggi terdepan dan pusat unggulan di bidang manajemen
industri, serta pusat penciptaan wirausaha muda tangguh.
Tak kalah menarik adalah pada rubrik Teknologi, yang
mengungkap etanol dari ampas tebu, serta bioplastik dari
klobot Jagung.
Sementara untuk topik tokoh, kami pilihkan sosok
Irwan Hidayat, bos PT Sido Muncul Tbk. Perusahaan
ini bermula dari sebuah usaha sederhana yang dirintis Ny
Rahkmat Sulistio pada 1951. Irwan Hidayat kemudian
membangunnya menjadi sebuah pabrik jamu tradisional
dengan mesin-mesin mutakhir dengan beragam produk
yang jangkauan pasar global.
Selamat menikmati.
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SuratPembaca

Rekomendasi Fasilitas Pajak
Saya bergerak di bidang perusahaan
manufaktur yang memiliki cukup
banyak karyawan. Mohon penjelasan
tentang
tata
cara
mengajukan
rekomendasi
untuk
mendapatkan
fasilitas pengurangan pajak penghasilan
(PPh) pasal 25, dan penundaan
pembayaran pajak penghasilan (PPh)
pasal 29 tahun 2013. Apa saja syaratsyarat yang harus dipenuhi?
Demikian pertanyaan saya, atas
jawaban Bapak/Ibu saya mengucapkan
terima kasih.
Pikok Matori – Jawa Tengah
Jawab
Anda bisa mengajukan permohonan
untuk mendapatkan rekomendasi tersebut
kepada Direktur Pembina Industri
Kementerian Perindustrian.
Untuk industri tekstil, garmen, industri
alas kaki dan industri mainan anak –
anak, maka surat rekomendasi tersebut
akan diterbitkan dan ditandatangani oleh
Direktur Industri Tekstil dan Aneka.
Adapun untuk industri furniture
akan diterbitkan dan ditandatangani
oleh Direktur Industri Hasil Hutan
dan Perkebunan pada Direktorat
Jenderal Industri Agro, Kementerian
Perindustrian.
Permohonan rekomendasi tersebut
dilampiri copy izin usaha industri (IUI),
copy NPWP, laporan nilai penjualan tahun
sebelumnya, laporan penjualan ekspor
tahun sebelumnya, dan surat pernyataan
tidak akan melakukan PHK sampai akhir
2013, yang ditandatangani oleh pimpinan
perusahaan.
Sebagaimana
diatur
dalam
Permenperin
No
43/M-IND/
PER/8/2013,
rekomendasi
untuk
mendapatkan fasilitas pengurangan PPh
pasal 25, dan penundaan pembayaran PPh
pasal 29 tahun 2013 ini diberikan kepada
perusahaan padat karya dan berorientasi
ekspor yang memenuhi sejumlah syarat.
Syarat tersebut, a.l. terdaftar sebagai
wajib pajak, dan tidak melakukan
pemutusan hubungan kerja sejak
peraturan menteri tersebut diundangkan
pada 5 September 2013 kecuali atas
kemauan sendiri pekerja, atau pekerja
melakukan tindakan melawan hukum

yang merugikan perusahaan.
Untuk lebih jelasnya, termasuk
mengenai format surat permohonan,
silakan Anda membuka Permenperin
No 43/M-IND/PER/8/2013 dengan
mengunjungi
laman
situs
resmi
Kementerian Perindustrian.
Demikian, terima kasih.

Sertifikasi SNI Meter Air Minum
Kami
tengah
melakukan
pengembangan produk meter air
minum. Untuk keperluan sertifikasi
SNI, mohon informasi tentang lembaga
sertifikasi dan laboratorium pengujinya.
Ahmad Bagus Sulistyo – Sidoarjo,
Jatim
Jawab
Sesuai dengan Permenperin No
36/M-IND/PER/7/2013,
Menteri
Perindustrian LSPro Pustan ada 3 (tiga)
lembaga sertifikasi produk, dan empat
laboratorium penguji. Lembaga sertifikasi
produk itu mencakup LSPro Pustan
Balai Sertifikasi Industri Kementerian
Perindustrian, LSPro B4T Kementerian
Perindustrian (Bandung), dan LSPro
Baristan Industri Surabaya Kementerian
Perindustrian.
Adapun empat laboratorium penguji
itu mencakup lab PT Barindo Anggun
Industri, Balai Besar Logam dan Mesin
Kementerian Perindustrian, lab PT Multi
Instrumen, dan lab Mecoindo Itron.
Demikian, terima kasih.

Data Perusahaan Besar di Area
Jakarta
Yth.
Pengelola
Database
Kementerian Perindustrian
Saya Risty dari Unit Research &
Development BNI Kantor Wilayah
Jakarta Kota. Melalui email ini, saya
ingin memperoleh data perusahaanperusahaan besar yang ada di area
Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta
Barat.
Data yang kami butuhkan meliputi
nama perusahaan, alamat, nomer
telepon & fax, bidang usaha, dan key
person. Data tersebut kami gunakan
sebagai materi riset yang tengah kami
laksanakan. Demikian kami sampaikan,
terima kasih atas kerjasamanya.
Risty – Jakarta
Jawab,
Untuk data perusahaan, Saudara
dapat
mengakses
website
www.
kemenperin.go.id =>Statistik Industri
=> direktori perusahaan, kemudian
masukkan kata kunci produk, lokasi atau
nama perusahaan yang diperlukan.
Untuk saat ini direktori perusahaan
masih berupa nama perusahaan, alamat
dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
Terima kasih.
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Perkembangan
Industri Manufaktur 2013

Setelah pada semester
I/2013 memberi kontribusi
signifikan terhadap
perekonomian nasional, sektor
manufaktur kembali mencatat
pertumbuhan di tengah
pelambatan pertumbuhan
perekonomian nasional dan
kelesuan ekonomi global.
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Empat Sasaran Industri
Manufaktur
Pada triwulan III/2013, sektor
industri manufaktur tetap mencatat
pertumbuhan di tengah melambatnya
pertumbuhan perekonomian nasional
dan kelesuan ekonomi global. Sektor
industri manufaktur besar dan sedang
bertumbuh 6,83%, adapun industri
mikro dan kecil bertumbuh 4,86%.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), produksi sektor industri
manufaktur skala besar dan menengah
pada triwulan III/2013 bertumbuh
6,83% dibandingkan dengan periode
yang sama tahun lalu (y-on-y).
Pertumbuhan
tersebut
terutama

disebabkan kenaikan produksi industri
pencetakan dan reproduksi media
rekaman; industri pakaian jadi; dan
industri kendaraan bermotor, trailer,
dan semi trailer.
Dibandingkan dengan periode yang
sama sebelumnya, produksi manufaktur
besar dan sedang bertumbuh 0,15%
(q-to-q). Jenis-jenis industri yang
mengalami kenaikan pertumbuhan
yang terbesar adalah industri mesin
dan perlengkapan; jasa reparasi dan
pemasangan mesin dan peralatan; dan
industri barang galian bukan logam.
Sementara itu, sektor industri
manufaktur skala kecil dan mikro
juga mencatat pertumbuhan, meski

LaporanUtama

tak setinggi manufaktur besar dan
menengah.
Pertumbuhan produksi industri
manufaktur mikro dan kecil pada
triwulan III-2013 (y-on-y) mengalami
kenaikan sebesar 4,86% terhadap
triwulan III-2012. Triwulan II-2013
naik sebesar 15,55% terhadap triwulan
II-2012, triwulan I-2013 naik sebesar
4,84% terhadap triwulan I-2012, dan
triwulan IV-2012 naik 1,89% terhadap
triwulan IV-2011.
Adapun jenis manufaktur skala
kecil dan mikro yang naik lebih dari 5%
pada triwulan III-2013, di antaranya
komputer, barang elektronika, dan optik
; jasa reparasi dan b kimia; karet, barang
dari karet, dan plastik; dan pakaian jadi.
Pertumbuhan produksi industri
manufaktur mikro dan kecil triwulan
III-2013 turun sebesar 4,45% (q-to-q)
dari triwulan II-2013. Jenis-jenis
industri yang mengalami kenaikan
pertumbuhan yang terbesar adalah
jasa reparasi dan pemasangan mesin
dan peralatan naik 11,21%, industri
pengolahan lainnya naik 10,07%, dan
Industri bahan kimia dan barang dari
bahan kimia naik 7,42%.
Meski diyakini akan tetap bertumbuh, laju kinerja sektor manufaktur
hingga akhir tahun ini diproyeksikan
akan mengalami perlambatan, seiring
dengan
pertumbuhan
ekonomi
yang diperkirakan melambat, seperti
disampaikan Menteri Keuangan Chatib
Basri, di Jakarta.
Pertumbuhan
ekonomi
tahun
ini yang melambat merupakan efek
dari kebijakan pemerintah untuk
menstabilkan neraca transaksi berjalan
yang masih mengalami defisit. “Kalau
mau stabilisasi defisit transaksi berjalan,
efeknya growth-nya lebih lambat.

Oleh karena itu, proyeksi pemerintah
pertumbuhan tahun ini 5,9%,” ujar
Menkeu.
Chatib juga mengatakan penurunan
investasi akan berpengaruh pada
sektor riil sehingga kemungkinan
terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) sangat besar. Oleh karena
itu, pemerintah menyiapkan paket
kebijakan ekonomi agar PHK tidak
terjadi.
“Jika situasi seperti saat ini, saya
tidak berani optimis, karena pemerintah
sendiri secara resmi menargetkan
pertumbuhan ekonomi hanya 5,9%,”
kata Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat di Gedung Kementerian
Perindustrian di Jakarta.
Dengan kondisi tersebut, target
pertumbuhan industri sebesar 6,5%
akan sulit untuk tercapai. “Udah tidak
[optimistis] lagi, mungkin maksimal
akan tumbuh 6,5%,” kata Hidayat, yang
juga menyatakan bahwa hal tersebut
akan tercapai dengan catatan bahwa
target investasi awal tahun terlaksana.
Kementerian
Perindustrian
sebelumnya menargetkan pertumbuhan
industri sebesar 7,14%, yang kemudian
dikoreksi menjadi 6,5%. Kemenperin
masih mengandalkan industri padat
karya, seperti tekstil dan alas kaki,
maupun industri lain yang padat
teknologi dan mampu memberi efek
berantai terhadap penciptaan industri
dan usaha baru sebagai penghela
pertumbuhan.
Hingga akhir September 2013,
industri pengolahan nonminyak dan
gas bumi (migas) bertumbuh sebesar
6,22%,
melampaui
pertumbuhan
ekonomi selama periode yang sama
sebesar 5,83%. Sekretaris Jenderal
Kementerian Perindustrian Anshari

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Triwulanan (y-on-y)
2011–2013 (persen)
Tahun

(q-to-q)

(y-on-y)

Tahunan

Triw I

Triw
II

Triw
III

Triw
IV

Triw I

Triw
II

Triw
III

Triw
IV

2011

0,75

3,09

0,52

-1,53

3,51

2,60

7,57

2,80

4,10

2012

-0,31

3,42

0,10

7,65

1,72

2,04

1,62

11,10

4,12

2013

-2,20

1,31

0,15

8,99

6,77

6,83

Bukhari mengatakan performa industri
pengolahan nonmigas terpacu oleh
tingginya investasi yang masuk ke
dalam negeri.
“Penanaman modal dalam negeri di
sektor industri selama 9 bulan pertama
2013 mencapai Rp38,29 triliun atau
naik 0,47%. Modal asing mencapai
US$12,43 miliar atau tumbuh 44,62%
dari tahun lalu,” tuturnya di Bandung.
Sementara itu, nilai ekspor produk
industri selama Januari-September
2013 mencapai US$83,3 miliar,
setara dengan 62,2% dari keseluruhan
ekspor nasional. Dengan nilai impor
sebesar US$99,5 miliar, maka neraca
perdagangan industri nonmigas pada
periode tersebut masih defisit US$16,1
miliar.
“Walau defisit, mayoritas produk
impor itu adalah barang modal dan
bahan baku atau bahan pendukung
yang dipakai sektor industri,” ujar
Anshori. Menurutnya, kinerja ekspor
jelas terpengaruh gejolak perekonomian
global,
sehingga
pemerintah
menargetkan pertumbuhan industri
nonmigas sebesar 6,5%.
Sementara itu, nilai ekspornya
dipatok mencapai US$125 miliar
dengan investasi asing US$12 miliar
dan lokal Rp42 triliun. Kinerja ekspor
ini diharapkan bisa menyerap 400.000
tenaga kerja baru. Itulah empat sasaran
utama sektor industri manufaktur di
tengah gejolak ekonomi global.

Kinerja Industri Terus
Meningkat

Sektor industri tetap mampu
memberikan kontribusi signifikan
terhadap perekonomian nasional. Hal
tersebut terlihat dari pertumbuhan
industri pengolahan non-migas yang
terus meningkat, dimana secara
kumulatif pada 2012 mencapai 6,40%
dan pada semester I 2013 tumbuh
sebesar 6,58%. Pertumbuhan ini lebih
tinggi dari pertumbuhan ekonomi
(PDB) pada periode yang sama sebesar
5,92%.
Menurut
Direktur
Jenderal
Kerjasama
Industri
Internasional
Kemenperin
Perindustrian, Agus
Media Industri • No. 05 - 2013
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Tjahajana Wirakusumah, cabangcabang industri yang mengalami
pertumbuhan tertinggi antara lain:
Industri logam dasar besi dan baja
sebesar 12,98%, Industri Alat Angkut,
Mesin & Peralatan sebesar 9,40%,
Industri Barang Kayu & Hasil Hutan
Lainnya sebesar 8,45%, serta Industri
Pupuk, Kimia dan Barang dari Karet
sebesar 8,03%.
“Pertumbuhan industri pengolahan
non-migas yang tinggi tersebut ditopang
oleh tingginya investasi di sektor
industri serta konsumsi dalam negeri.
Nilai investasi PMDN sektor industri
pada Semester I tahun 2013 sebesar Rp
26,92 triliun atau meningkat sebesar
30,61%, sedangkan nilai investasi PMA
sektor industri mencapai US$ 8,01
milyar atau meningkat sebesar 46,72%
dibandingkan periode yang sama tahun
2012,” ujarnya pada acara Trade and
Investment Seminar 2013 dengan tema
“Mendorong Ekspor dan Memperkuat
Pasar Domestik Melalui Investasi” di
Jakarta.
Untuk menghadapi ketidakpastian
ekonomi global, ditambahkannya,
pemerintah
menetapkan
sasaran
utama pembangunan industri, yaitu
pertumbuhan industri pengolahan
non-migas sebesar 6,5%, penyerapan
tenaga kerja sektor industri sebanyak
400 ribu orang, meningkatkan ekspor
sektor industri hingga mencapai US$
125 miliar, serta investasi PMA sebesar
US$ 12 miliar dan investasi PMDN Rp
42 triliun.
Dirjen KII menilai diperlukan
8

Media Industri • No. 05 - 2013

upaya yang maksimal untuk mencapai
sasaran pembangunan industri tersebut
sebagai bagian dari pembangunan
industri nasional jangka panjang.
Oleh karena itu, sejak tahun 2012
Pemerintah bertekad untuk melakukan
percepatan pertumbuhan industri
melalui “Akselerasi Industrialisasi
2012-2014”. Percepatan ini bertujuan
untuk mendorong pertumbuhan sektor
industri sebagai katalis utama dalam
meningkatkan pertumbuhan ekonomi
nasional.
Berkaitan dengan agenda utama
pembangunan
industri
nasional,
pemerintah
berkomitmen
untuk
terus mendorong peningkatan nilai
tambah industri dalam negeri terhadap
industri berbasis sumber daya alam,
melalui Hilirisasi Industri sebagai
amanat Undang-Undang No. 4 Tahun
2009 tentang Mineral Tambang dan
Batubara serta Inpres No. 3 Tahun 2013
tentang Percepatan Peningkatan Nilai
Tambah Mineral Melalui Pengolahan
dan Pemurnian Di Dalam Negeri.
Hilirisasi
industri
tersebut
bertujuan untuk menghasilkan nilai
tambah, memperkuat struktur industri,
serta menyediakan lapangan kerja dan
peluang usaha di dalam negeri. Program
hilirisasi industri ini difokuskan kepada
industri berbasis agro, industri berbasis
bahan tambang mineral, serta industri
berbasis migas.
Sebagai implementasi atas program
hilirasi industri tersebut, pemerintah
telah berupaya untuk menarik investasi
baik PMA maupun PMDN yang

diarahkan untuk meningkatkan nilai
tambah industri di dalam negeri.
Beberapa investasi industri berskala
besar yang telah direalisasikan pada
2012-2013 antara lain (1) Hilirisasi
Industri Berbasis Bahan Mineral
dengan total investasi US$ 17,5 miliar,
antara lain oleh: Industri pengolahan
besi baja PT. Krakatau Posco dan PT.
Batulicin Steel, Industri pengolahan
aluminium PT. Aneka Tambang. (2)
Hilirisasi Industri Berbasis Migas
dengan total investasi US$ 8 miliar,
antara lain oleh: Industri Petrokimia
PT. Chandra Asri dan PT. Nippon
Shokubai Indonesia. (3) Hilirisasi
Industri Berbasis Agro, dengan total
investasi US$ 63 milyar, antara lain oleh:
Industri pengolahan CPO PT. Unilever
Indonesia, Industri pengolahan karet
ban PT. Hankook Tire Indonesia, dan
Industri pengolahan kakao PT. Asia
Cocoa Indonesia.
Dalam menghadapi pemberlakuan
ASEAN Economic Community
(AEC)
2015,
Dirjen
KII
menjelaskan bahwa pemerintah telah
memprioritaskan 9 sektor industri
untuk dikembangkan dalam rangka
mengisi pasar ASEAN, yaitu industri
berbasis agro (CPO, kakao, karet),
industri produk olahan ikan, industri
TPT, industri alas kaki, kulit dan
barang kulit, industri furniture, industri
makanan dan minuman, industri
pupuk dan petrokimia, industri mesin
dan peralatannya serta industri logam
dasar, besi dan baja.
Selain itu, pemerintah juga
menetapkan tujuh industri yang
diprioritaskan untuk dikembangkan
dalam rangka mengamankan pasar
dalam negeri, yaitu: industri otomotif,
industri elektronika, industri semen,
industri pakaian jadi, industri alas kaki,
industri makanan dan minuman dan
juga industri furniture.

Sektor Paling Moncer

Sektor industri skala besar dan sedang
pada triwulan III/2013 kembali melaju
dengan pertumbuhan produksi 0,15%
dari capaian pada triwulan sebelumnya.
Dibandingkan
dengan
triwulan
III/2012, industri manufaktur besar
dan sedang mencatat pertumbuhan
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industri mesin dan perlengkapannya
menunjukkan pertumbuhan, termasuk
sektor jasa reparasi dan pemasangan
mesin dan peralatan.
Berkat kenaikan signifikan sektorsektor tersebut, kinerja manufaktur
secara keseluruhan masih menunjukkan
kinerja positif, meski beberapa sektor
menunjukkan penurunan produksi
seperti industri kendaraan bermotor,
trailer, dan semi trailer; industri
percetakan dan reproduksi media
rekaman; dan industri peralatan listrik.
Sementara
itu,
dibandingkan
dengan periode yang sama tahun
lalu (y-on-y), pertumbuhan produksi
sektor manufaktur terutama didorong
oleh kinerja positif sektor industri
pencetakan dan reproduksi media

6,83% (y-on-y).
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik
(BPS),
pertumbuhan
triwulanan
(q-to-q)
terutama
terdongkrak
oleh
pertumbuhan
sektor industri manufaktur mesin dan
perlengkapan menunjukkan kenaikan
produksi paling signifikan, dikuti oleh
sektor jasa reparasi dan pemasangan
mesin dan peralatan, dan industri
barang galian bukan logam.
Direktur
Jenderal
Industri
Unggulan
Berbasis
Teknologi
Tinggi Kementerian Perindustrian
(Kemenperin)
Budhi
Dharmadi
mengatakan
institusinya
terus
mendorong pertumbuhan industri
mesin dan komponennya.
Industri di dalam negeri saat ini
mampu membuat mesin-mesin generik,
semisal ketel uap, motor, katup, pipa,
conveyor, dan lainnya. ”Untuk mesin
generik akan diperketat impornya
untuk mendorong penggunaan mesin
buatan dalam negeri,” ujar Budhi di
Jakarta.
Diakuinya, masih ada kendala
untuk mengembangkan industri mesin
yang sifatnya spesifik atau jenisnya
tidak banyak di dalam negeri. Akibat
sifat dan jenisnya yang spesifik tersebut,
pertumbuhan industri mesin tidak
sepesat industri kendaraan bermotor.
Namun, perlahan namun pasti

Kinerja Pertumbuhan Industri Manufaktur Triwulan III/2013

Kode
KBLI
10
11
12
13
14
15
16

17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Pertumbuhan (%)

Jenis Industri
Industri Makanan
Industri Minuman
Industri Pengolahan Tembakau
Industri Tekstil
Industri Pakaian Jadi
Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki
Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk
Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan
Sejenisnya
Industri Kertas dan Barang dari Kertas
Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional
Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik
Industri Barang Galian Bukan Logam
Industri Logam Dasar
Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya
Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik
Industri Peralatan Listrik
Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl
Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer
Industri Alat Angkutan Lainnya
Industri Furnitur
Industri Pengolahan Lainnya
Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
Indonesia

q-to-q

y-on-y

0,22
0,40
3,42
-1,17
0,50
1,50
1,12

7,58
0,81
-0,52
-6,99
9,23
5,81
5,15

-3,36
-4,42
-1,31
3,91
4,01
5,61
-3,06
-3,18
2,10
-4,33
5,87
-5,72
4,74
2,43
1,50
5,66
0,15

-2,21
11,82
5,43
-1,99
0,67
4,15
3,56
7,46
8,06
8,12
1,86
8,69
2,48
8,28
-1,84
-4,17
6,83

Sumber: BPS, 2013
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rekaman; industri pakaian jadi; dan
industri kendaraan bermotor, trailer,
dan semi trailer.
Berkat kenaikan yang signifikan
sektor-sektor tersebut, kinerja industri
manufaktur
secara
keseluruhan
mencatat pertumbuhan positif, meski
beberapa sektor mengalami penurunan
produksi, seperti industri tekstil; jasa
reparasi dan pemasangan mesin dan
peralatan; serta industri kertas, dan
barang dari kertas.

Industri Kecil Tumbuh Stabil

Sektor industri kecil dan mikro pada
triwulan
III/2013
menunjukkan
pelambatan produksi dibandingkan
dengan
triwulan
sebelumnya,
meski masih tetap lebih bagus jika
dibandingkan dengan periode yang
sama tahun lalu.
Berdasarkan data Badan Pusat
Statistik
(BPS),
pertumbuhan
produksi industri manufaktur mikro
dan kecil secara keseluruhan pada
triwulan III/2013 turun sebesar
4,45% dari capaian pada triwulan
sebelumnya (q-to-q).
Penurunan tersebut akibat tekanan
anjloknya produksi sejumlah sektor
industri kecil dan mikro, seperti
industri barang logam bukan mesin
dan peralatannya, industri percetakan
dan reproduksi media rekaman;
serta industri farmasi, obat dan obat
tradisional.
Sejumlah
industri
yang
menunjukkan
kenaikan
produksi
masih belum bisa mengimbangi
penurunan
di
sektor
tersebut,
sehingga secara keseluruhan kinerja
industri manufaktur kecil dan mikro
menunjukkan penurunan (q-to-q)
Beberapa sektor yang menunjukkan
kenaikan produksi adalah industri jasa
reparasi dan pemasangan mesin dan
peralatan, industri pengolahan lainnya,
serta Industri bahan kimia dan barang
dari bahan kimia.
Meski pun secara triwulanan
menunjukkan penurunan, kinerja
produksi industri kecil dan mikro
pada
triwulan
III/2013
secara
tahunan (y-on-y) masih menunjukkan
peningkatan sebesar 4,86%.
Kenaikan ini terutama terdongkrak
10
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Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil Triwulan III2013
Kode
KBLI
(1)
10
11
12
13
14
15
16

Jenis Industri

(2)
Industri Makanan
Industri Minuman
Industri Pengolahan Tembakau
Industri Tekstil
Industri Pakaian Jadi
Industri Kulit, Barang dari Kulit, dan Alas Kaki
Industri Kayu, Barang dari Kayu, dan Gabus (tidak
termasuk furnitur), dan Barang Anyaman dari Rotan,
Bambu, dan sejenisnya
17
Industri Kertas, dan Barang dari Kertas
18
Industri Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman
20
Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
21
Industri Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat
Tradisional
22
Industri Karet, Barang dari Karet, dan Plastik
23
Industri Barang Galian bukan Logam
24
Industri Logam Dasar
25
Industri Barang Logam bukan Mesin dan Peralatannya
26
Industri Komputer, Barang Elektronik, dan Optik
27
Industri Peralatan Listrik
28
Industri Mesin dan Perlengkapan ytdl
29
Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer
30
Industri Alat Angkut Lainnya
31
Industri Furnitur
32
Industri PengolahanLainnya
33
Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan
Industri Manufaktur Mikro dan Kecil

Pertumbuhan
q-to-q
y-on-y
(3)
(4)
-5,32
15,03
-3,94
10,99
-4,11
-1,16
-6,08
7,12
-4,55
7,27
-2,56
6,69
-7,38
2,94

-7,40
-9,57
7,42
-7,90

-2,24
-5,45
10,27
1,86

6,31
-7,05
3,29
-9,90
-3,23
-5,32
-6,51
-2,06
-7,01
-3,49
10,07
11,21
-4,45

10,00
-1,47
13,56
-10,12
19,20
-11,01
-11,24
2,42
-3,67
-2,88
6,67
16,30
4,86
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oleh sektor industri yang bertumbuh
di atas 5%, yakni komputer, barang
elektronika, dan optik; jasa reparasi
dan pemasangan mesin dan peralatan;
makanan; logam dasar; minuman;
bahan kimia dan barang kimia; karet,
barang karet, dan plastik; dan garmen.
Sementara itu, industri mesin dan
perlengkapan; industri peralatan listrik;
serta industri barang logam bukan
mesin dan peralatannya menunjukkan
penurunan, meski tak bisa mengimbangi
kenaikan sektor yang lainnya sehingga
industri secara keseluruhan tetap
menunjukkan peningkatan.
Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin) optimis pertumbuhan
Industri Kecil Menengah (IKM)
sepanjang tahun ini sebesar 7%,
meskipun ada kenaikan upah minimum
provinsi (UMP) dan tarif tenaga listrik
(TTL) sebesar 15%.
“Saya yakin kalau IKM kita mampu
tumbuh stabil dengan persentase 7
persen yang kita pakai adalah patokan
investasi,” ujar Dirjen Industri Kecil
dan Menengah (IKM) Kementerian
Perindustrian, Euis Saedah, di
Kementerian Perindustrian, Jakarta.
Dia
memproyeksikan
target
pertumbuhan itu akan ditopang oleh
sektor industri pakaian jadi, khususnya
busana Muslim, yang pasarnya
diprediksi mampu tumbuh di atas
7%. IKM komponen otomotif dan
garmen dihadapkan pada permasalahan
kenaikan UMP dan TTL yang
meningkatkan biaya produksi.
Sektor komponen otomotif dan
garmen memiliki tingkat konsumsi
energi lebih tinggi dibandingkan jenis
usaha lainnya. IKM logam dan otomotif
paling terkena dampak kenaikan upah
dan TTL. Untuk penurunannya berapa
saya belum ada angkanya.

3 Paket Penjaga Pertumbuhan
Industri

Untuk
menjaga
pertumbuhan
industri nasional yang terkena dampak
akibat gejolak di pasar keuangan
dan pelemahan nilai tukar rupiah,
Kementerian Perindustrian mendorong
terbitnya tiga paket kebijakan ekonomi.
Menteri
Perindustrian
MS

Ekspor Industri dan Nonmigas Indonesia
Ekspor
2008
2009
2010
2011
2012
Jan-Ags 12 Jan-Ags 13
Industri
88.390,40 73.434,10 98.010,60 122.187,70 116.123,10 76.727,00 73.915,80
Nonmigas 107.894,20 97.491,70 129.739,50 162.019,60 153.042,80 101.218,90 97.909,20
Persentase
81,92
75,32
75,54
75,42
75,88
75,80
75,49
Hidayat mengatakan paket kebijakan
tersebut sebagai tindak lanjut paket
kebijakan yang dikeluarkan, mengingat
kondisi perekonomian dirasakan akan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,
termasuk
pertumbuhan
industri
pengolahan.
“Untuk itu, pemerintah telah
mengambil langkah-langkah dalam
menjaga stabilitas ekonomi, khususnya
sektor industri,” papar Hidayat
dalam konferensi pers tentang Paket
Kebijakan Insentif Fiskal dalam Rangka
Memberikan Stimulus Pertumbuhan
Ekonomi di Direktorat Jenderal Pajak,
Jakarta.
Pertama, paket kebijakan untuk
memperbaiki
neraca
transaksi
berjalan dan nilai tukar rupiah, yakni
menurunkan impor migas dengan
meningkatkan porsi biodiesel dalam
porsi biosolar dan menetapkan tarif
Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPnBM) atas impor barang sangat
mewah untuk kategori mobil.
Dia menjelaskan peningkatan
porsi biodiesel dalam biosolar telah
ditingkatkan menjadi 10% atau setara
dengan 3,5 juta kiloliter biodiesel.
“Untuk memenuhi kebutuhan biodiesel
sebesar 3,5 juta kiloliter, dapat dipenuhi
dari dalam negeri karena kapasitas
terpasang saat ini sebesar 5,6 kiloliter,”
katanya.
Sementara
ini
pemanfaatan
biodiesel sebagai sumber energi untuk
kendaraan bermotor dan industri baru
669.000 kiloliter dari total penggunaan
solar sebesar 35 juta kiloliter, artinya
porsi biodiesel dalam biosolar mencapai
1,91%. Dengan adanya kebijakan ini,
devisa impor solar bisa dihemat US$3
miliar.
Terkait PPnBM mobil completely
built up (CBU), akan ada kenaikan
sebesar 25% hingga 50%. Sedangkan
untuk mobil impor kategori mewah
(di atas 3.000 cc) sekitar 75%. “Untuk

mengurangi impor mobil mewah,
ditetapkan kebijakan kenaikan tarif
PPnBM menjadi 100%,” katanya.
Kedua, kebijakan untuk menjaga
pertumbuhan ekonomi dan daya
beli masyarakat, Kemenperin akan
memberikan insentif jangka pendek
berupa fasilitas pengurangan besarnya
pajak penghasilan pasal 25 dan
penundaan pajak pasal 29, antara lain
melakukan inventarisasi perusahaan
industri dan menerbitkan peraturan
menteri mengenai daftar perusahaan
yang akan mendapat fasilitas tersebut.
Selain itu, pemerintah akan
memberikan relaksasi pembatasan
fasilitas di Kawasan Berikat (KB)
dengan memperbolehkan menjual hasil
produksinya sebesar 50% ke pasar dalam
negeri. “Kami akan merekomendasi
industri-industri KB yang memiliki
orientasi dalam negeri lebih dari 50%
kepada Dirjen Bea Cukai,” katanya.
PPnBM untuk komoditi yang tidak
lagi tergolong barang mewah akan
dihapus, seperti kulkas, AC, alat-alat
saniter. Untuk insentif jangka panjang,
dia mengatakan akan memberikan
revitalisasi tax allowance untuk insentif
investasi melalui perluasan cakupan
bidang usaha dan penyederhanaan
prosedur.
“Kami mengusulkan tambahan
cakupan jenis-jenis atau bidang usaha
baru industri (KBLI) dan persyaratan
untuk mendapatkan tax allowance,”
ujarnya.
Ketiga,
paket
kebijakan
terkait
dengan
mempercepat
investasi,
pihaknya akan merevisi
Peraturan Presiden tentang Daftar
Negatif Investasi (DNI) dengan
mensosialisasikan kebijakan investasi
minuman beralkohol kepada pelaku
usaha, masyarakat, gubernur dan
bupati-wali kota, dan mempercepat
program hilirasi industri berbasis
mineral logam. mi
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Kontribusi Ekspor
Manufaktur

Nilai ekspor produk manufaktur nasional tahun ini ditargetkan US$140 miliar (sekitar Rp1.260
triliun), naik 14,75% dibandingkan dengan capaian tahun lalu US$122,2 miliar. Namun, hingga 8
bulan pertama 2013, ekspor realisasi target baru US$73,92 miliar. Laju ekspor terhambat banyak
faktor.

D

irjen
Basis
Industri
Manufaktur
(BIM)
K e m e n t e r i a n
Pe r i n d u s t r i a n
(Kemenperin)
Panggah
Susanto
mengatakan, pemerintah optimistis
angka US$140 miliar bisa tercapai
meski ada sejumlah hambatan, seperti
perlambatan ekonomi global dan
gejolak politik.
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“Saya rasa target itu masih realistis.
Namun, perlu dilakukan efisiensi,
restrukturisasi teknologi industri,
pembenahan sistem regulasi, juga
langkah antisipasi terhadap kondisi
perekonomian global,” ujar Panggah di
Jakarta.
Selain itu, pemenuhan pasokan
gas dan bahan baku untuk industri
manufaktur harus dijamin. Terkait

masalah kenaikan harga gas yang
diprotes sejumlah industri, pemerintah
menyerahkan masalah itu menjadi
urusan antar perusahaan karena tak
semua industri mengajukan keberatan.
Yang menjadi perhatian utama
Kemenperin adalah memenuhi pasokan
gas bagi industri sesuai kebutuhan.
Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API) Ade Sudrajat Usman
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mengatakan, pembenahan masalah
kebijakan juga perlu dilakukan untuk
mendukung ekspor manufaktur. Di
bidang pertekstilan, persoalan tumpang
tindih kebijakan memperparah tekanan
susutnya permintaan pasar global atas
produk TPT saat ini.
Padahal, pada 2011 ekspor TPT
nasional masih bisa tumbuh 18%-20%.
“Tapi, tahun ini kemungkinan hanya
tumbuh sekitar 5% menjadi US$13,7
miliar. Ini adalah kondisi yang ada. Ini
diperparah kebijakan yang tumpang
tindih dan mempersulit ekspor,”
tandasnya.

Hilirisasi

Pemerintah tahun ini fokus
mendorong akselerasi hilirisasi industri,
terutama yang berbasis sumber daya
alam (SDA) pertambangan dan
mineral. Hal ini mengingat ketika
ekspor manufaktur naik, porsi ekspor
bahan mentah SDA juga naik.
Bahkan, ada yang ekspornya
melonjak 7-11 kali lipat dalam 4 tahun
berturut-turut. “Ini yang menjadi
fokus kita dalam percepatan hilirisasi
industrialisasi.
Mewaspadai
dan
menyikapi peningkatan ekspor barang
mentah,” kata Panggah.
Dalam hal ini kerangka berpikirnya
adalah tidak lagi mengandalkan
pendapatan atas ekspor mentah SDA,
menjual gas, atau batu bara. Kandungan
bahan tambang dan energi nasional
harus diutamakan untuk memenuhi
kebutuhan industri manufaktur lokal.
Karena itulah keunggulan Indonesia
untuk memacu pertumbuhan dan
membangun industri manufaktur.
Struktur ekspor juga harus diubah
dengan cara memaksimalkan daya saing
dan memacu hilirisasi. Jika pemerintah
dan industri masih tak berubah seperti
sekarang, ekspor manufaktur tidak akan
bisa tumbuh. Untuk itu, pemerintah
akan membenahi dan mengembangkan
tiga hal utama yang menjadi penopang
industri, yakni bahan baku industri
kimia khususnya petrokimia,energi,
dan barang modal.
Tahun ini, semua program dan
strategi ditargetkan bisa terlaksana.
Perlahan, Indonesia bisa mengubah
struktur ekspor secara signifikan, maka

2017-2018 mencapai titik sebagai
negara industri saat kontribusi ekspor
manufaktur menjadi signifikan.
Pemerintah pada 2014 menyatakan
akan
lebih
mendorong
sektor
manufaktur sebagai salah satu andalan
dalam perdagangan ekspor ke luar
negeri. “Kalau manufaktur tentunya
yang jadi bintang adalah otomotif,
sepatu, tekstil yang kemarin bagus,” ujar
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan
di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.
Selain tren positif sektor manufaktur,
Gita mengapresiasi perkembangan
industri kapal laut dalam negeri yang
mengalami peningkatan ekspor cukup
signifikan. “Kapal laut juga ekspornya
naik ratusan persen untuk semester
pertama ini nggak pernah terkira akan
terjadi,” lanjutnya.
Dengan kondisi ekonomi dunia
terutama di negara Asia yang
perlahan mulai menunjukan perbaikan
secara positif, Indonesia dinilai bisa
mendapatkan berkah positif seiring
pasar yang makin menjanjikan. “Ini
positif sekali karena tengah terjadi
recovery di pasar-pasar seperti Jepang,
China dan sebagainya,” jelasnya.
Diakui Gita, sektor sumber daya
alam (SDA) seperti hasil perkebunan
kelapa sawit dan pertambangan lewat
baru bara, Gita akan mengalami

peningkatan. Membaiknya sektor
SDA ini diharapkan bisa mambantu
Indonesia keluar dari kondisi ekonomi
yang tidak stabil saat ini.

Fokus Impor

Pada bagian lain, pemerintah akan
lebih mendorong importasi pada barang
modal dan bahan dasar ketimbang
produk jadi dalam beberapa tahun ke
depan. Hal ini dilakukan seiring mulai
banyaknya investor yang menanamkan
modalnya di Indonesia. “Ini bagus, kita
lagi bangun pabrik.”
Importasi barang modal dan bahan
baku dinilai mampu meningkatkan
nilai tambah produk-produk lokal
sehingga dapat mengurangi ekspor
bahan mentah ke luar negeri.
Selama
ini,
defisit
neraca
perdagangan Indonesia dipicu oleh
importasi sektor migas yang terlalu
besar. Untuk menekan hal itu,
pemerintah mengambil kebijakan
dengan
mewajibkan
penggunaan
biofuel sebesar 10%.
“Sampai kemarin kita defisit hanya
karena migas sedangkan non migas
surplus. Kenaikan harga BBM akhir
Juni dengan sikap kita untuk biofuel
menggunakan kelapa sawit kalau kita
bisa mencapai 10% ini bagus bukan
cuma (sektor) perdagangan tapi fiskal
juga,” tandasnya. mi
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Pusat Pertumbuhan
Luar Jawa
Sebanyak 8 dari 9
provinsi yang mencatat
pertumbuhan produksi
industri manufaktur
pada triwulan III/2013
(y-o-y) berada di luar
Jawa. Bukti sukses
pemerintah mendorong
pengembangan pusat
pertumbuhan baru?

J

awa Timur dan Sumatra Selatan
tercatat sebagai provinsi yang
melanjutkan
pertumbuhan
produksi manufaktur terbesar dari
capaian pada triwulan sebelumnya
(q-to-q). Sementara itu, Kepulauan
Riau menjadi provinsi dengan
pertumbuhan tertinggi pada triwulan
III/2013 dibandingkan dengan periode
yang sama tahun lalu (y-on-y)
Selain Jawa Timur dan Sumatra
Selatan, berdasarkan data Badan Pusat
Statistik (BPS), provinsi yang mencatat
pertumbuhan produksi industri dari
triwulan sebelumnya adalah Sumtera
Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa
Tenggara Barat, Kepulauan Riau, dan
Bangka Belitung.
Sementara

14
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itu,

dibandingkan

dengan periode yang sama tahun lalu,
capaian produksi industri manufaktur
besar dan sedang pada triwulan
III/2013 tercatat naik 6,83%.
Di antara provinsi yang mencatat
pertumbuhan di atas 9% keseluruhannya
berada di luar Jawa, kecuali Banten.
Berdasarkan data BPS, provinsi yang
mencatat
pertumbuhan
industri
manufaktur tertinggi adalah Kepulauan
Riau, diikuti oleh Gorontalo, Sulawesi
Barat, Maluku, Lampung, Bengkulu,
Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan
Banten.
Jauh-jauh hari sebelumnya,Menteri
Perindustian M.S. Hidayat mengatakan
pemerintah
akan
mendorong
penyebaran industri ke luar Pulau
Jawa. Langkah tersebut merupakan

LaporanUtama

Padahal sumber daya alam (SDA)
tersebar di luar Pulau Jawa sehingga
pihaknya terus berupaya untuk memacu
pertumbuhan industri di luar Pulau
Jawa.
Dedi pun mengharapkan adanya
investor-investor
yang
berminat
untuk membenamkan modalnya guna
mengembangkan perindustrian di luar
Pulau Jawa. “Diharapkan ada investor
masuk ke kawasan luar Jawa,” katanya.
mi

Pertumbuhan Produksi Industri
Manufaktur Besar dan Sedang
Triwulan III/2013 (%)
No. Provinsi

salah satu upaya memantapkan daya
saing basis industri manufaktur yang
berkelanjutan serta terbangunnya pilar
industri andalan masa depan.
“Dalam kerangka pengembangan
koridor ekonomi, pusat pertumbuhan
industri merupakan pusat produksi
yang harus dijalankan efisien dan
mampu menghasilkan produk berdaya
saing tinggi,” kata Hidayat.
Pada kesempatan berbeda, Dirjen
Pengembangan Perwilayahan Industri
(PPI) Kementerian Perindustrian
Dedi Mulyadi menyatakan pemerintah
akan terus mengembangkan kawasan

industri di berbagai provinsi terutama
di luar Pulau Jawa.
“Di Kalimantan, Sumatra, akan
dikembangkan,”
katanya,
dalam
Rakernas XV Himpunan Kawasan
Industri (HKI) di Jakarta. Di Sulawesi,
pemerintah tengah bekerja sama
dengan China untuk mengembangkan
perindustrian di tiga kawasan yakni
Morowali (Sulawesi Tengah), Bantaeng
(Sulawesi Selatan) dan Konawe Utara
(Sulawesi Tenggara).
Menurut dia, saat ini kawasan
perindustrian masih terkonsentrasi
di Pulau Jawa yang mencapai 74%.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Aceh
Sumatera Utara
Sumatera Barat
Riau
Kepulauan Riau
Jambi
Sumatera Selatan
Bengkulu
Lampung
Bangka Belitung
DKI Jakarta
Jawa barat
Banten
Jawa Tengah
DI Yogyakarta
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Tengah
Kalimantan Selatan
Kalimantan Timur
Sulawesi Utara
Gorontalo
Sulawesi Barat
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Maluku
Maluku Utara
Papua Barat
Papua
INDONESIA

q-to-q

y-on-y

1,40
3,70
1,20
1,16
3,27
1,70
4,27
2,16
2,32
3,19
3,01
1,75
1,15
4,50
-2,29
5,91
-0,92
3,28
3,50
2,27
1,05
0,06
1,27
1,05
1,04
3,73
-1,68
0,70
1,43
2,85
2,04
-1,61
0,15

4,27
2,93
4,72
4,09
16,18
4,58
9,27
9,58
9,59
4,59
5,27
5,55
9,03
4,63
3,22
3,03
4,33
5,75
4,28
5,22
5,89
3,01
3,65
9,08
11,36
11,01
4,03
5,17
6,26
9,77
8,22
4,22
6,83
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Wawancara

Wawancara Menperin M.S. Hidayat

Kami Membuat Terobosan
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Wawancara

Kementerian Perindustrian sempat
menargetkan pertumbuhan industri
manufaktur tahun ini sebesar
7,14%, namun di tengah perjalanan
target itu dikoreksi menjadi hanya
6,5% akibat masih ada sejumlah
kendala, seperti infrastruktur dan
masalah koordinasi kebijakan.
Setelah
itu,
kebijakan
pemerintah untuk menstabilkan
neraca transaksi berjalan yang
masih mengalami deficit   justru
membuat pertumbuhan ekonomi
melambat, sehingga berdampak
pada
pencapaian
target
pertumbuhan sektor manufaktur.
Berbagai upaya pun dilakukan
oleh Kemenperin untuk mendorong
sektor manufaktur bertumbuh
kencang. Untuk mengetahui lebih
mendalam tentang hal tersebut,
berikut petikan wawancara dengan
Menteri Perindustrian M.S. Hidayat:

Kementerian Perindustrian
sempat menargetkan pertumbuhan
manufaktur tahun ini 7,14% tetapi
kemudian dikoreksi. Mengapa
demikian?
Pemerintah terpaksa mengoreksi
target
pertumbuhan
industri
manufaktur 2013 dari 7,1 4% menjadi
6,5%. Ini berdasarkan pertimbangan
para menteri ekonomi. Menyusul,
sejumlah kendala yang melanda
sektor manufaktur, termasuk sejumlah
kebijakan dan regulasi pemerintah yang
menekan pertumbuhan manufaktur.
Saya sebenarnya masih optimistis.
Tetapi menteri-menteri ekonomi
lainnya memiliki pertimbangan dan
perhitungan sendiri. Kalau optimisme
saya, tahun ini seharusnya masih bisa
bertumbuh setidaknya 6,5%.
Ada beberapa kendala, menyangkut
regulasi,tingkat efisiensi industri,tingkat
suku bunga, termasuk kebijakan soal
UMP. Ini merupakan sebagian faktor
yang menjadi faktor pertimbangan.
Ketidakpastian mengenai kebijakan

harga BBM juga menjadi salah satu
penyebab kekhawatiran pertumbuhan
manufaktur nasional.
Kondisi global memang memberi
pengaruh, tetapi saya masih optimistis
karena banyak investasi yang tetap
direalisasi. Seperti, investasi dari
Jepang. Tapi, menteri ekonomi lain ada
perhitungan lain.
Apa yang telah dilakukan untuk
menjaga pertumbuhan industri
nasional yang terkena dampak
gejolak di pasar keuangan dan
pelemahan nilai tukar rupiah?
Kami meluncurkan tiga paket
kebijakan pada Agustus 2013. Pertama,
paket kebijakan untuk memperbaiki
neraca transaksi berjalan dan nilai tukar
rupiah. Kedua, kebijakan untuk menjaga
pertumbuhan ekonomi dan daya beli
masyarakat. Ketiga, paket kebijakan
terkait dengan mempercepat investasi.
Hingga akhir September 2013,
industri pengolahan nonmigas
bertumbuh 6,22%, melampaui
pertumbuhan ekonomi sebesar
5,83%. Bagaimana tanggapan Bapak?
Saya prediksi pertumbuhan industri
non-minyak dan gas pada akhir 2013
akan mencapai kisaran 6%-6,5%. Pasti
di atas 6% dan sedikit di bawah 6,5%.
Pertumbuhan industri non-migas
akan lebih tinggi dari pertumbuhan
ekonomi nasional karena krisis
ekonomi diharapkan sudah berakhir.
Dengan berakhirnya perlambatan
ekonomi tersebut, industri non-migas
berpeluang tumbuh di atas 6%.
Tantangan
yang
berpotensi
besar menjadi penghambat target
pertumbuhan
industri
tersebut
adalah nilai tukar rupiah dan neraca
transaksi berjalan. Sekarang tinggal
mengendalikan kestabilan nilai tukar
rupiah dan currency account supaya tidak
makin defisit. Saya kira ini problem kita
sekarang. Akhir tahun, current deficit
pasti masih ada, tapi tidak akan lebih
dari tahun sebelumnya.
Faktor pemicu lain adalah banyaknya
investasi yang mulai terealisasi, yaitu
mulai beroperasinya pabrik Posco dan

Honam pada akhir tahun. Posco dan
Honam merupakan dua investor kakap
asal Korea Selatan yang berinvestasi di
sektor baja dan kimia.
Beberapa industri besar, kan, mulai
berjalan. Akhir Desember ini, industri
baja terbesar kita mulai berproduksi
karena akan diresmikan Presiden
pada 23 Desember. Industri besar
petrokimia kita bisa mulai berjalan
tahun depan. Kita juga, kan, masih
mengejar industrialisasi dari mineral,
smelter besar.
Posco menggandeng PT Krakatau
Steel Tbk mendirikan perusahaan
patungan PT Krakatau Posco dengan
rencana investasi total mencapai
US$ 11 miliar atau lebih dari Rp 110
triliun untuk membangun pabrik baja.
Adapun Honam berinvestasi melalui
anak usahanya, PT Titan Kimia Tbk,
membangun kompleks petrokimia
terintegrasi di Cilegon, Banten, senilai
US$ 5 miliar atau lebih dari Rp 50
triliun.
Upah Minimum Provinsi (UMP)
mengalami kenaikan. Apakah akan
terjadi PHK?
Saya berjanji tidak akan ada PHK
(Pemutusan Hubungan Kerja) semua
tenaga kerja di Indonesia pada 2014.
Dalam hal ini tidak akan ada pemecatan
buruh-buruh di pabrik. Industri padat
karya seperti di sektor manufaktur
dan garmen memang rentan akan
pemecatan karyawan. Karena hal
tersebut, kami ingin membuat
terobosan dengan program kerja yang
baik untuk semua perusahaan di sektor
manufaktur dan garmen.
Salah satu cara yang dilakukan
pencegahan pemecatan para buruh
dengan menggabungkan dua sektor.
Dari prospek industri padat modal joint
venture perusahaan besar yang stabil
digabung indsutri padat karya.
Pemerintah juga ingin memberikan
keringanan pembayaran pajak bagi
beberapa perusahaan yang masih
merintis usahanya. Tujuannya, agar
perusahaan tersebut tidak terbebani.
Kami akan memberikan insentif tax.
Dan, pengusaha berjanji tidak akan
melakukan PHK. mi
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Insentif Agar Tak Ada PHK
Pemerintah siap memberi pemotongan pajak penghasilan (PPh) pasal 25 dan 29, seperti
diatur melalui PMK Nomor 124 Tahun 2013, bagi industri padat karya. Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) memproyeksikan 1.000-an pengusaha akan mengajukan insentif tersebut.

K

ebijakan pemberian insentif
tersebut diluncurkan untuk
mengantisipasi
dampak
penaikan upah minimum
provinsi (UMP), di antaranya terjadinya
pemutusan hubungan kerja (PHK)
pada perusahaan padat karya.
Ketentuan insentif tersebut di atur
dalam Peraturan Menteri Keuangan
(PMK) Nomor 124 Tahun 2013
tentang
Pemberian
Pengurangan
Besaran PPh Pasal 25 dan Penundaan
PPh Pasal 29 Tahun 2013 bagi Wajib
Pajak Industri Tertentu.
Terbitnya
PMK
ini
juga
18
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diikuti dengan Peraturan Menteri
Perindustrian (Permenperin) Nomor
41 Tahun 2013 tentang Klasifikasi
Industri Padat Karya, Industri Mikro,
Industri Kecil, dan Industri Menengah,
serta Jenis Industri Padat Karya.
Sektor industri yang mendapatkan
insentif di antaranya industri garmen,
tekstil, mainan anak, alas kaki, dan
furnitur. Ketua Umum Asosiasi
Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan
Wanandi memperkirakan ada 1.000
perusahaan padat karya yang masuk
usulan penerima diskon pajak.
Apindo yakin perusahaan yang

masuk usulan layak mendapat insentif.
Alasannya, mereka bisa dibuktikan
sebagai
industri
padat
karya,
mempekerjakan ribuan tenaga kerja.
“Apindo bilang ada 1.000, tetapi
yang masuk ke kita 100 perusahaan,”
kata Menteri Perindustrian MS
Hidayat di Jakarta. Dia menambahkan
saat ini, aturan tersebut sedang disusun
lebih merinci karena ada penambahan
kriteria beberapa sektor industri.
“Ada pertambahan beberapa sektor
tapi kriteria lagi dibenerin, tetapi
lebih banyak pabrik-pabrik. Yang kita
utamakan kan manufaktur yang buruh-
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buruhnya mau PHK itu cash flow-nya
kami bantu dengan insentif,” katanya.
Hidayat mengungkapkan dirinya
mengusulkan tambahan sektor industri
padat karya baru untuk mendapatkan
insentif pemotongan pajak penghasilan
pasal 25 dan 29. Dengan tambahan
sektor usaha ini maka, akan ada sekitar
1.000 perusahaan penerima insentif.
Sektor usaha yang diusulkan
mendapat insentif, antara lain industri
jamu, rokok lintingan, dan industri
perdagangan ritel. Alasannya, kedua
industri itu menyerap banyak tenaga
kerja. Adapun rekomendasi untuk
industri perdagangan ritel didasari
pertimbangan peran pentingnya dalam
mendorong konsumsi masyarakat dan
pertumbuhan ekonomi.
Pengajuan tambahan rekomendasi
insentif ini sekaligus untuk menjawab
keinginan yang diusulkan pelaku
usaha dan asosiasi. Oleh karena itu,
Hidayat meminta kepada pengurus
asosiasi perusahaan di tiga bidang ini
segera menyeleksi anggotanya dan

mendaftarkan sebagai calon penerima
insentif.
“Pendataan
harus
dilakukan
sesegera mungkin, karena kami
juga menyampaikan usulan itu ke
Kementerian Keuangan secepatnya,”
kata Hidayat. Rekomendasi ini akan
menjadi pertimbangan Kemkeu untuk
menerbitkan PMK baru guna merevisi
aturan mengenai pemberian insentif
pengurangan pajak tersebut.
Dia
berharap, revisi
PMK
berlangsung secepatnya, sehingga
pada 2014 industri padat karya tetap
berkembang meski menanggung beban
tenaga kerja yang lebih besar akibat
kenaikan upah minimum provinsi
(UMP) 2014.

Diperpanjang

Menteri Keuangan Chatib Basri
mengatakan
institusinya
tengah
mengkaji
untuk
perpanjangan
pemberian insentif pajak penghasilan
(PPh) 25 untuk industri padat karya.

Menurutnya, rencana ini dilakukan
untuk mengantisipasi kebijakan Bank
Indonesia yang menaikkan suku bunga
acuan atau BI Rate menjadi 7,5%.
“Kalau BI Rate naik, ini efeknya
akan dirasakan pada 2014. Maka saya
akan review. Kalau dibutuhkan terus,
ya akan diperpanjang, yang seharusnya
hanya berlaku tahun berjalan 2013,”
kata Chatib di kantor Presiden, Jakarta.
Chatib mengatakan pemberian
insentif akan tetap memperhitungkan
kriteria, yaitu industri padat karya dan
berorientasi ekspor. “Kalau dia bukan
orientasi ekspor, potongannya 25%. Jika
ekspor, potongan 50%,” katanya.
Insentif PPh 25 masuk paket
kebijakan pemerintah untuk mengatasi
gejolak ekonomi global dan antisipasi
adanya PHK akibat kenaikan UMP
yang tinggi. Aturan ini diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan berupa
pengurangan besaran PPh Pasal 25 dan
penundaan PPh Pasal 29 Tahun 2013
bagi wajib pajak industri tertentu. mi
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Wajib Campur Biofuel
Peningkatan pemanfaatan biodiesel adalah salah satu isi paket kebijakan yang didorong
Kementerian Perindustrian untuk stabilitasi perekonomian dan penguatan industri nasional.
Melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013, pencampuran biodiesel dalam minyak
solar naik 10%.

K

alangan
produsen
biofuel atau bahan bakar
nabati
(BBN)
seperti
mendapatkan tenaga baru,
setelah
mewajibkan
peningkatan
pemanfaatan biodiesel di sektor
transportasi, industri, komersial, dan
pembangkit listrik. Permintaan di
pasar domestik dipastikan menguat.
Kebijakan yang sifatnya mandatory
tersebut tertuang dalam Peraturan
Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri ESDM Nomor 32 Tahun
2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan,
dan Tata Niaga BBN (Biofuel).
Biofuel terdiri dari biodiesel
(substitusi solar), bioethanol (substitusi
bensin), dan minyak nabati murni-

20
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pure plant oil/PPO (substitusi BBM
pada pembangkit listrik berbasis bahan
bakar minyak-PLTD).
Kewajiban yang mulai dilaksanakan
1 September 2013 ini ditargetkan
dapat menghemat impor BBM jenis
Solar hingga akhir tahun sebesar 1,3
juta KL dan pada 2014 sebesar 4,4 juta
KL. “Sehingga dalam 1 tahun ke depan
terjadi penurunan impor BBM jenis
solar 5,6 juta KL atau memberikan
penghematan devisa US$ 4.096 juta,”
kata Wakil Menteri ESDM Susilo
Siswoutomo.
Untuk memastikan pelaksanaan
aturan ini berjalan lancar, pemerintah
akan meningkatkan koordinasi lintas
sektoral antara Ditjen EBTKE,
Ditjen Migas, BPH Migas, Ditjen

Ketenagalistrikan, Ditjen Minerba,
dan kementerian/lembaga terkait;
khususnya dalam hal law enforcement
dan pengawasan pelaksanaannya di
lapangan.
Bagi para pelaku usaha yang tidak
mengindahkan kewajiban pemanfaatan
BBN akan dikenai sanksi, mulai dari
peringatan tertulis hingga pencabutan
ijin
usaha
yang
bersangkutan.
Penerbitan aturan ini merupakan salah
satu paket kebijakan ekonomi guna
memperbaiki defisit transaksi berjalan
dan nilai tukar rupiah terhadap dolar
AS.
Penerapan mandatori pemanfaatan
biodiesel akan diberlakukan untuk
seluruh badan usaha pemegang ijin
usaha niaga umum BBM dan pengguna
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langsung BBM, serta badan usaha
penyediaan tenaga listrik. Pengguna
langsung BBM adalah perorangan
maupun badan usaha pengguna BBM
untuk kepentingan sendiri dan tidak
untuk tujuan komersial.
Pada sisi teknis, peningkatan
pencampuran 10% biodiesel dalam
minyak solar (B-10) dapat langsung
dilaksanakan karena telah memenuhi
standar spesifikasi BBM jenis solar
yang diatur SK Dirjen Migas No.
3675K/24/DJM/2006.
Standar kualitas biodiesel telah
diperbaharui dengan mengacu pada
SNI 7182:2012, dan Keputusan
Dirjen EBTKE No. 723 K/10/
DJE/2013. Sedangkan untuk standar
kualitas bioethanol mengacu pada
SNI 7390:2012 dan Keputusan Dirjen
EBTKE No. 722 K/10/DJE/2013.
Pencampuran bioethanol ke dalam
BBM jenis bensin hingga maksimum
10%-vol diatur dalam Keputusan
Dirjen Migas No. 23204.K/10/
DJM.S/2008. Standar kualitas minyak
nabati murni untuk bahan bakar motor
diesel putaran sedang mengacu pada
Keputusan Dirjen EBTKE No. 903
K/10/DJE/2013.
Pemanfaatan BBN dimulai sejak
2006 dengan Instruksi Presiden Nomor
1 Tahun 2006. Sejak 2009, pemerintah
memberlakukan kebijakan mandatori
pemanfaatan BBN pada sektor
transportasi, industri dan pembangkit
listrik melalui Peraturan Menteri
ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang
Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata
Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
sebagai Bahan Bakar Lain.
Hingga saat ini, pemerintah
telah melaksanakan implementasi
pemanfaatan BBN pada tiga sektor.
Pertama, sektor transportasi (B-7,5
pada BBM PSO dan B-2 pada BBM
Non PSO). Kedua, subsektor industri
(B-2 industri pertambangan mineral
dan batubara) dan akan diperluas
pada subsektor industri lainnya secara
bertahap. Ketiga, sektor pembangkitan
listrik.

Pemerintah, dengan persetujuan
DPR, juga telah menyediakan alokasi
subsidi untuk pemanfaatan biodiesel
di sektor transportasi PSO sebesar Rp
3000 per liter dan bioethanol Rp3500
per liter pada APBN-P 2013 dan
RAPBN 2014.

Kapasitas Produksi
Saat ini, kapasitas terpasang biodiesel
mencapai 5,6 juta kL/tahun dari 25
produsen biodiesel yang memiliki
izin usaha niaga BBN. Sebesar 4,5
juta kL/tahun di antaranya telah siap
berproduksi.
Sementara itu, kapasitas produksi
bioetanol tercatat 416.000 kL/tahun
dari 8 produsen bioetanol yang telah
memiliki izin usaha niaga BBN, dan
yang siap berproduksi mencapai
200.000 Kl/tahun.
Produksi biodiesel di dalam negeri
pada 2012 sebesar 2,2 juta KL, atau
meningkat 4 kali lipat dari capaian
pada 2010 yang hanya 500.000 KL.
Sedangkan pada tahun berjalan (per
11 Agustus 2013), produksi biodiesel
mencapai 954.000 KL dan yang
dimanfaatkan di dalam negeri 462.000
KL.
Menurut Susilo, produksi dan
pemanfaatan biodiesel menunjukkan
peningkatan setiap tahun. Apalagi
setelah pemerintah mulai meningkatkan
volume pencampuran biodiesel pada
minyak solar menjadi 7,5% pada awal
2012 dari sebelumnya hanya 5%.
Akan tetapi, jika dilihat dari
kapasitas terpasang industri biodiesel
nasional yang mencapai 5,6 juta kL/
tahun, pemanfaatan biodiesel di dalam
negeri masih sangat kecil dan memiliki
peluang untuk dioptimalkan.
Pemanfaatan bioetanol sejak 2010
tidak dapat direalisasikan karena faktor
Harga Indeks Pasar (HIP) bioetanol
belum cukup menarik. Sebaliknya,
produsen justru cenderung memilih
menjual komoditasnya ke pasar ekspor.
Namun, sejak adanya kebijakan
mandatory biodiesel B10 Indonesia dan
ancaman Eropa mengenakan bea anti

dumping pada produk Indonesia, pasar
domestik tampaknya menjadi lebih
menarik.
Broker biodiesel yang dekat dengan
produsen biodiesel Permata Hijau
memperkirakan mandat B10 dan antidumping Uni Eropa akan mengambil
3,5 juta metrik ton per tahun ekspor
PME dari pasar ekspor dunia yang
diprediksinya mencapai sekitar 25 juta
metrik ton per tahun .
Sementara itu, pembicaraan antara
Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia
(Aprobi) dengan Kementerian ESDM
untuk menaikkan Harga Patokan
Ekspor (HPE) – yaitu harga jual para
produsen ke Pertamina – sebesar 20%
masih berlangsung.
Sejak
2010,
Aprobi
telah
berkampanye untuk kenaikan HPE
akibat marjin yang terlalu tipis. Jika itu
terjadi, harga PME domestik Indonesia
akan lebih menarik daripada ekspor
PME Malaysia yang saat ini ditawarkan
pada US$ 920-US$940 per metrik ton.
HPE biodiesel Oktober adalah
US$ 922/mt, naik US$59/mt dari
September, tetapi berdasarkan formula
yang diusulkan, yaitu HPE kali 1,2
(bukan HPE saat ini x 1 ) maka harga
PME domestik Indonesia untuk
Oktober akan menjadi US$ 1,106/mt .
Satu sumber dari First Resources
juga mengatakan bahwa mereka akan
lebih suka menjual di pasar lokal ,
meski tidak ada jaminan akan selalu
menang tender Pertamina. Akan tetapi,
pertamina memberikan harga terbaik.
Produsen
biofuel
Indonesia
menyatakan
siap
meningkatkan
kapasitas produksi bahan bakan nabati
(BBN) pada tahun depan seiring
dengan penerapan kebijakan wajib
menggunakan campuran BBN biodisel
bagi industri maupun transportasi
hingga 10%.
Sekretaris
Jenderal
Asosiasi
Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi)
Paulus
Tjakrawan
mengatakan
ketersediaan crude palm oil (CPO) atau
produk turunan kelapa sawit dalam
negeri masih sangat memadai. mi
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Langkah Awal Sertifikasi
Kawasan Industri

Peran kawasan industri dalam menunjang perekonomi nasional sangat signifikan. Namun, daya
saing Indonesia masih kalah dibandingkan dengan di negeri jiran, seperti Malaysia dan Thailand.
Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan sejumlah program.

K

awasan
industri
atau
industrial estate,
sesuai
dengan Permenperin No
35 tahun 2010, merupakan
kawasan tempat pemusatan kegiatan
industri yang dilengkapi dengan
sarana dan prasaran penunjang yang
dikembangkan dan dikelola oleh
perusahaan kawasan industri yang telah
memiliki izin usaha kawasan industri.
Saat ini, tercatat ada 74 kawasan
industri di Indonesia. Meski belum
mencapai angka tiga digit, kontribusi
industrial estate terhadap perekonomian
cukup signifikan. Sebagai gambaran,
nilai ekspor yang berasal dari kawasan
22
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industri tercatat sebesar USD52 miliar
(sekitar Rp520 triliun) per tahun atau
41% dari nilai ekspor nonmigas pada
2012.
Kemudian, nilai penanaman modal
dalam negeri (PMDN) yang masuk
ke kawasan industri mencapai Rp.
29,9 triliun dan penanaman modal
asing (PMA) sebesar USD7,06 miliar
(sekitar Rp. 70 triliun). Sementara itu,
penerimaan negara dari pajak (PBB,
PPN, dan PPh) mencapai USD938
juta (sekitar Rp. 9,38 triliun).
Namun, menurut Direktur Jenderal
Pengembangan Perwilayahan Industri
Kementerian
Perindustrian
Dedi

Mulyadi, kawasan industri di Indonesia
saat ini belum kompetitif dari sisi harga
lahan dibandingkan dengan Malaysia
dan Thailand.
Dia mencontohkan harga lahan
kawasan industri Rp2 juta per meter
di Pulau Jawa, sulit menyaingi harga
untuk kawasan industri di Thailand dan
Malaysia. Oleh karena itu, standardisasi
melalui
pemberian
sertifikasi
diperlukan.
Menurut Dedi, sertifikasi akan
dilakukan oleh tim independen. Akan
ada empat standar yang digunakan
dalam sertifikasi, yaitu manajemen dan
pelayanan, infrastruktur, lingkungan,
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serta sosial-ekonomi. Bagi kawasan
industri yang tidak memenuhi
kriteria standardisasi itu akan diberi
rekomendasi untuk memperbaiki
kawasannya.
Sertifikasi akan berlaku selama 2
tahun karena masing-masing kawasan
industri mengalami perkembangan.
Dia mengharapkan pada awal
implementasi standardisasi di 2014,
sebanyak 40% dari total 74 kawasan
industri yang memiliki lahan di atas 50
hektare (ha) akan mengikuti sertifikasi
ini. Pada 2015 diharapkan, sebanyak
20% dari total 74 kawasan industri
tersebut
mendapatkan
sertifikasi
terbaik.
Standardisasi itu diyakini akan
mendorong
penyebaran
kawasan
industri ke luar Pulau Jawa. Saat
ini dari 74 kawasan industri, 55 di
antaranya masih berada di Pulau Jawa
atau 75,89% dari total kawasan seluas
30.038 ha.
“Diharapkan,
peran
kawasan
industri di luar Jawa dalam nilai tambah
sektor industri akan meningkat dari
27% pada 2011 menjadi 40% di 2025,”
kata Dedy. Menurutnya, untuk memicu
pertumbuhan kawasan industri di
luar Jawa peranan pemerintah harus
jelas dalam menyediakan infrastruktur
utama.
Selain
itu,
pemerintah
harus berpartisipasi aktif dalam
pembangunan fasilitas pendidikan,
pusat pelatihan, perumahan, dan
fasilitas kesehatan untuk buruh. Saat
ini terdapat 9 kawasan industri yang
sedang dikembangkan di luar Jawa.
Di antaranya adalah di Tanggamus,
Lampung, yang akan dikembangkan
kawasan seluas 2.000 ha. Pemerintah
juga sedang mencari pengembang
untuk menggarap kawasan industri
Kuala Tanjung, Sumatera Utara.
Ketua Umum Himpunan Kawasan
Industri (HKI) Sanny Iskandar
menyambut positif rencana pemberian
sertifikasi tersebut. Dia mengatakan,
Kemenperin sebenarnya telah memiliki
pedoman teknis pembangunan kawasan
industri. Namun, pada pelaksanaannya
ada beberapa pengembang yang tidak
melakukan pengembangan kawasan
sesuai prosedur. “Kalau developer

berencana
membangun
kawasan
dengan baik, maka tidak akan ada
pembangunan kawasan secara asalasalan,” kata dia.
Dia
mengatakan,
pemberian
sertifikasi tersebut akan memberi
dampak positif terhadap investor.
Dengan sertifikasi, maka kawasan
industri dapat menunjukkan bukti
kepada calon investor mengenai
pelayanan dan fasilitas yang ada di
kawasan tersebut. “Investor akan lebih
tertarik kepada kawasan industri yang
memiliki sertifikat dengan fasilitas
yang lengkap,” tegasnya.

Penghargaan

Sementara, sebagai tahap sosialisasi
sertifikasi, Kementerian Perindustrian
akan
melakukan
pemberian
penghargaan kepada kawasan industri
pada 24 Oktober 2013.
Sebagai tahap awal implementasi
Standar Kawasan Industri Indonesia,
Kemenperin akan menginisiasi melalui
pemberian penghargaan kepada para
pengelola kawasan industri nasional.
“Penganugerahan penghargaan tersebut
dilakukan untuk memberikan apresiasi
kepada para pengelola kawasan industri
yang telah memenuhi kriteria-kriteria
tertentu sehingga dapat memacu dan
memotivasi para pengelola kawasan
industri untuk terus meningkatkan
daya saing dan mutu layanan sesuai
dengan standar yang ditetapkan” tegas
Dirjen PPI.
Lingkup
Penganugerahan
Penghargaan
Kawasan
Industri
dikelompokan ke dalam enam kategori
yaitu: 1) Kawasan Industri dengan
Kinerja Terbaik dalam Manajemen
dan Pelayanan (Best Performance in
Management and Services). 2) Kawasan
Industri dengan Kinerja Terbaik
dalam Infrastruktur dan Fasilitas
(Best Performance in Infrastructure and
Facilities). 3) Kawasan Industri dengan
Kinerja Terbaik dalam Pengelolaan
Lingkungan (Best Performance in
Environmental
Management).
4)
Kawasan Industri Terbaik di Luar
Jawa (The Best Industrial Estate Outside
of Java). 5) Kawasan Industri Terbaik
di Indonesia (The Best Industrial
Estate in Indonesia). 6) Penghargaan

kepada tokoh yang berjasa dalam
pengembangan
kawasan
industri
di Indonesia (Lifetime Achievement
Award for National Industrial Estate
Development).
Penganugerahan
penghargaan
kawasan industri akan dilaksanakan
pada tanggal 24 Oktober 2013
di
Jakarta.
Penganugerahan
penghargaan kawasan industri akan
diberikan langsung oleh Menteri
Perindustrian dan dihadiri oleh para
pejabat terkait baik di lingkungan
Kementerian Perindustrian maupun
instansi lainnya.
Menurut Dirjen PPI, pemberian
penghargaan kawasan industri terbaik
di luar Pulau Jawa dilakukan agar
dapat memberikan motivasi kepada
para investor atau calon investor untuk
membangun dan mengembangkan
kawasan industri di luar Pulau Jawa.
Hal ini mengingat sampai saat ini
kawasan industri masih terkonsetrasi di
Pulau Jawa, dimana sekitar 55 kawasan
industri dari 74 kawasan industri yang
memiliki luas di atas 50 Ha tersebar
di Pulau Jawa. “Sementara itu, sekitar
75.89 persen luas kawasan industri
di Pulau Jawa memiliki total luas
sebesar 30.038 Ha”. Oleh karena itu,
pembangunan kawasan industri ke luar
Pulau Jawa dilakukan sebagai upaya
untuk penyebaran dan pemerataan
sektor industri nasional.
Berdasarkan data Kemenperin,
pada Triwulan I/2013, peranan
kawasan industri di Pulau Jawa dalam
pembentukan PDB nasional mencapai
57,79%, sedangkan sekitar 42.21%
disumbangkan oleh wilayah-wilayah di
luar Pulau Jawa.
Oleh karena itu, Kemenperin akan
terus berupaya melakukan pemerataan
dan penyebaran industri ke luar Pulau
Jawa melalui pengembangan pusatpusat pertumbuhan industri dan
pembangunan kawasan industri.
Diharapkan ke depannya, peranan
kawasan industri di luar Pulau Jawa
dalam memberikan kontribusi terhadap
nilai tambah sektor industri akan terus
meningkat dari 27% pada tahun 2011
menjadi 40% pada 2025. mi
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Konvensi Pengendalian Mutu IKM

Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, Kementerian Perindustrian terus melakukan
pembinaan dan pengembangan terhadap industri kecil dan menengah (IKM), di antaranya melalui
pengembangan Pengendalian Mutu Terpadu-Gugus Kendali Mutu (PMT-GKM).

G

KM adalah suatu sistem
dalam manajemen usaha
untuk
meningkatkan
efisiensi,
produktivitas
dan mutu produksi dalam rangka
meningkatkan daya saing produk yang
dihasilkan. Gugus kendali mutu ini
berupa sekelompok karyawan, yang
biasanya terdiri dari 3-10 orang dari
pekerjaan sejenis, yang secara suka rela
mengadakan pertemuan dengan teratur
untuk menemukan, menganalisis, dan
memecahkan masalah dalam bidang
tugasnya.
Ada delapan tujuan GKM. Pertama,
menggali
dan
mengembangkan
kemampuan pekerja (individu). Kedua,
menciptakan suasana kerja secara
kekeluargaan yang harmonis. Ketiga,
meningkatkan mutu kerja dan hasil
kerja. Keempat, meningkatkan rasa
tanggung jawab seluruh karyawan
24
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untuk maju dan berkembang. Kelima,
memberi kesempatan kepada karyawan
untuk maju dan berkembang. Keenam,
menciptakan hubungan yang harmonis
dan dinamis antara pemimpin dan
pekerja.
Ketujuh,
meningkatkan
kemampuan
dalam
memecahkan
masalah. Kedelapan, menampung dan
menyalurkan saran – saran positif bagi
karyawan.
Gugus kendali mutu bisa dibentuk
berdasarkan spontanitas dan suka rela
oleh karyawan dalam unit kerja yang
sama. Setiap gugus biasanya terdiri
dari 3-10 orang. Selain diberi nama,
tim gugus harus memilih ketua dan
sekretaris berdasarkan musyawarah
dengan mendasarkan pada kemampuan
mengkoordinasikan kegiatan gugus.
Selanjutnya, gugus yang telah terbentuk
dilaporkan kepada Organizing Commite
untuk mendapatkan bimbingan.

Tugas koodirnator salah satunya
adalah memimpin, menggerakkan
dan mendorong gugus agar ikut
berpartisipasi
aktif,
menerapkan
konsep pengendalian mutu terpadu
dalam gugus, serta membina dan
membimbing anggota agar kemampuan
dan keterampilannya meningkat.
Adapun tugas dan fungsi anggota
gugus di antaranya mengikuti pertemuan
dengan
disiplin,
mengemukakan
pendapat dan pemikirannya, mengikuti
kegiatan gugus secara aktif dan penuh
tanggung jawab, dan secara bergantian,
tiap anggota menjadi juru bicara gugus
sebagai bagian dan penguasaan teknik
pengendahan mutu.
Program GKM di lingkungan
industri
kecil
dan
menengah
merupakan pembinaan yang mencakup
enam paket.
Pertama,
pelatihan
untuk
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menyiapkan
tenaga
penggerak
(fasilitator) GKM di daerah, sehingga
dapat memasyarakatkan GKM dalam
lingkup usaha industri kecil dan
menengah.
Kedua, pemasyarakatan GKM
untuk menyebarluaskan konsep PMT
dengan GKM-nya serta manfaatnya
kepada para pengusaha industri kecil
dan menengah.
Ketiga, penerapan GKM. Ini
dilakukan melalui aplikassi konsep
PMT pada perusahaan industri
kecil melalui GKM dengan segala
aktivitasnya. Kegiatan ini dimaksudkan
untuk meningkatkan efisiensi dan
produktivitas usaha, terutama industri
subkontrak atau berorientasi ekspor.
Keempat,
pengembangan
GKM. Ini adalah kegiatan untuk
mendinamisasikan kegiatan-kegiatan
GKM yang sudah ada, dan sekaligus
untuk
memantau
perkembangan
aktivitasnya.
Kelima, konvensi untuk melahirkan
GKM-GKM berprestasi dalam mutu,
dan sebagai sarana untuk evaluasi
keberhasilan
penerapan
GKM,
sekaligus pemberian penghargaan atas
prestasinya.
Keenam, klinik GKM. Tugas
klinik ini adalah memberi konsultasi
dan layanan teknis kepada industri
kecil dan menengah dalam penerapan
GKM di organisasinya. Klinik GKMIKM Tingkat Pusat dibentuk pada

20 November 1995 oleh Menteri
Perindustrian
dan
Perdagangan
melalui SK No. 243/M/SK/11/1995.
Klinik GKM ini diharapkan akan
mempercepat proses pemasyarakatan
GKM di melalui promosi dan
pelayanan konsultasi.

Konvensi Nasional

Dengan implementasi PMTGKM, industri kecil dan menengah
diharapkan
dapat
memiliki
dan
meningkatkan
manajemen
pengendalian mutu secara profesional.
Tahun ini, Konvensi Nasional GKMIKM diselenggarakan di Yogyakarta,
merupakan kelima kalinya sejak 2009.
Pada tahun ini, Konvensi Nasional
GKM-IKM memilih tema Mutu IKM
meningkat – Industri Nasional Kuat.
Menurut Menperin M.S. Hidayat,
tema tersebut sangat tepat karena IKM
di daerah-daerah merupakan bagian
kekuatan industri nasional yang harus
dibangun dan dikembangkan.
“Konvensi Nasional GKM-IKM
merupakan kegiatan lingkup nasional
yang menampilkan karya-karya GKMIKM terbaik dari masing-masing
provinsi di Indonesia,” kata Menperin
M.S. Hidayat dalam sambutan
pembukaan Konvensi Nasional GKMIKM.
Hadir dalam acara tersebut,
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Sri Sultan Hamengku Buwono X serta

jajaran Eselon I Kemenperin, antara
lain Dirjen IKM Euis Saedah, Sekjen
Kemenperin Ansari Bukhari, dan
Dirjen IUBTT Budi Darmadi.
Peserta konvensi GKM-IKM
tersebut
dinilai
telah
berhasil
melakukan improvisasi, kreasi, dan
inovasi dalam rangka perbaikan mutu
kinerja perusahaannya ke tingkat yang
lebih efisien, produktif dan efektif.
Atas kinerja tersebut, Kementerian
Perindustrian memberi penghargaan
Kreasi Prima Mutu yang diserahkan
oleh Presiden. Pada 2009, penghargaan
diberikan kepada 6 perusahaan IKM,
pada 2010 sebanyak 4 perusahaan, pada
2011 sebanyak 6 perusahaan, dan pada
2012 sebanyak 7 perusahaan.
Selain itu, melalui Konvensi GKMIKM, diharapkan dapat menjadi
momentum penting bagi para pembina,
fasilitator dan para pengusaha IKM
serta anggota GKM-IKM di Indonesia
untuk memperkokoh komitmen bahwa
mutu merupakan modal dasar dalam
meningkatkan daya saing di pasar
bebas.
Terlebih lagi, dalam menghadapi
pemberlakuan
Asean
Economic
Community (AEC) pada tahun
2015, pemerintah terus berupaya
menciptakan iklim usaha yang semakin
kondusif guna meningkatkan daya
saing industri nasional. mi
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Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani prasasti pada
peresmian Pabrik Baja Terpadu PT Krakatau Posco disaskikan Menteri
Perindustrian Mohamad S. Hidayat, Dirut Krakatau Steel Irvan Kamal
Hakim, Wakil Menteri Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan Mr.
Kim Jae Hong, di Cilegon-Banten, 23 Desember 2013

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat menyempaikan pandangan akhir
Pemerintah mengenai Undang-Undang tentang Perindustrian, yang antara
lain mendukung program hilirisas, penggunaan produk dalam negeri, dan
pembangunan industri nasional pada Rapat Paripurna DPR-RI di Gedung
Nusantara II DPR RI, Jakarta, 19 Desember 2013.

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat bersama Ketua Komisi VI DPRRI Airlangga Hartarto disaksikan para Anggota Komisi menandatangani
Rancangan Undang-Undang Tentang Perindustrian yang telah disetujui 9
fraksi Komisi VI DPR-RI di Gedung DPR Senayan, Jakarta 18 Desember 2013.

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat menekan tombol sirine pada
pelepasan Crew Boat Pan Marine senilai Rp200 Miliyar yang dapat menampung
200 orang yang dipergunakan untuk transportasi pengeboran lepas pantai di
Merak-Cilegon, 6 Desember 2013

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun didampingi Ses Ditjen
IUBTT Syarif Hidayat sedang mendengarkan penjelasan mengenai mesin
produksi kemasan dari plastik pada Pameran Plastic & Rubber Indonesia and
ProPack Indonesia 2013, di Jakarta, 20 November 2013

Dirjen IKM Kementerian Perindustrian Euis Saedah bersama Wakil Ketua
Dekranasda DKI Jakarta Veronica Basuki Tjahaja Purnama menggunting
untaian melati untuk menandai pembukaan Pameran JAKCRAFT 2013 di
Plasa Pameran Industri, Kementerian Perindustrian, Jakarta, 12 November
2013
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Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat menerima kunjungan President
of Boeing Southeast Asia selaku Ketua Delegasi HE Mr. Ralph Boyce di
ruang kerjanya disaksikan Dirjen IUBTT Budi Darmadi sebelum melakukan
pertemuan dengan delegasi US-ASEAN Business Council di Kementerian
Perindustrian, 12 November 2013

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat didampingi para pejabat Eselon I
Kementerian Perindustrian melakukan pertemuan dengan delegasi US-ASEAN
Business Council yang dipimpin oleh President of Boeing Southeast Asia HE Mr.
Ralph Boyce di Kementerian Perindustrian, 12 November 2013

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat berbincang-bincang dengan
Duta Besar Inggris untuk Indonesia HE Mr. Mark Canning di Kementerian
Perindustrian Jakarta, 11 November 2013

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat menerima kunjungan Managing
Director Sinar Mas G. Sulistiyanto selaku Anggota Delegasi Federation of
ASEAN Pulp and Paper Industri (FAPPI) dari Indonesia di Kementerian
Perindustrian, 6 November 2013

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat melakukan pertemuan dengan
Ketua Umum Asosiasi Produsen Kertas Indonesia (APKI) Misbahul Huda serta
Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida
di Kementerian Perindustrian, 6 November 2013

Wakil Presiden RI Boediono 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
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Ekonomi&Bisnis

Kemenperin Raih Penghargaan
Laporan Keuangan Terbaik

Kementerian Perindustrian
kembali meraih penghargaan
dari Kementerian Keuangan
atas keberhasilannya
menyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan Tahun
2012 dengan Capaian Standar
Tertinggi dalam Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah.
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P

enghargaan
tersebut
diserahkan
oleh
Wakil
Presiden Boediono kepada
Wakil Menteri Perindustrian
Alex SW Retraubun di Gedung
Dhanapala, Kementerian Keuangan,
Jakarta, Kamis (12/11/2013).
Keberhasilan
Kemenperin
memperoleh dan mempertahankan
opini WTP sejak tahun 2008 hingga
2012 tersebut merupakan komitmen
yang kuat dari jajaran pimpinan
didukung SDM berkualitas dan sistem
manajemen keuangan yang semakin
baik serta penjaminan mutu (quality
assurance) yang dilakukan pengawas
internal.

Wamenperin
mengatakan,
Kemenperin telah lima kali menerima
penghargaan yang sama sejak 2008 atas
dasar prestasi mampu mempertahankan
opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK).
Keberhasilan tersebut sebagai
wujud komitmen yang kuat dari jajaran
pimpinan, didukung SDM berkualitas
dan sistem manajemen keuangan yang
semakin baik serta penjaminan mutu
(quality assurance) yang dilakukan
pengawas internal.
“Kami akan terus berupaya
untuk mempertahankannya, karena
penghargaan ini dapat memotivasi
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jajaran Kemenperin dalam menyusun
laporan keuangan sesuai kaidahkaidah akuntansi yang dipersyaratkan.
Disamping itu, penghargaan ini
juga menunjukkan bahwa dalam
pelaksanaan tata kelola anggaran,
Kemenperin telah mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang
berlaku,” tegas Wamenperin.
Dapat disampaikan, opini WTP
merupakan pengakuan profesional
pemeriksa
mengenai
kewajaran
informasi keuangan yang disajikan
dalam laporan keuangan dengan
memperhatikan kesesuaian penyajian
Laporan Keuangan dengan Standar
Akuntasi
Pemerintah
(SAP);

kecukupan pengungkapan informasi
keuangan dalam Laporan Keuangan
sesuai dengan pengungkapan yang
diatur SAP; kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan; dan
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
Wamenperin optimistis mampu
mempertahankan opini WTP dari
BPK untuk tahun-tahun selanjutnya.
“Pemberian opini WTP ini juga
diharapkan dapat mendorong dan
memotivasi jajaran Kemenperin untuk
mempertahankan sistem pengelolaan
dan penatausahaan keuangan negara,
sehingga dapat menjadi kementerian
yang terdepan dalam pengelolaan
keuangan negara secara transparan dan

akuntabel.
Dapat disampaikan pula bahwa
opini tertinggi yang diberikan BPK
adalah Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP), kemudian Wajar Tanpa
Pengecualian-Dengan
Paragraf
Penjelasan
(WTP-DPP),
Tidak
Memberikan Pendapat (TMP) dan
yang terendah adalah Tidak Wajar
(TW).
Berdasarkan data Kementerian
Keuangan tahun 2012, sebanyak
69
kementerian
negara/lembaga
yang mendapat opini WTP atau
meningkat jika dibandingkan dengan
jumlah instansi pada 2011 sekitar 67
kementerian negara/lembaga. mi
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Program
Prioritas

Hasil Rapimnas Kadin

Akhir Oktober 2013, ada suasana berbeda di Kota Palembang.
Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II tampak lebih sibuk dari
hari–hari biasa.  Satu per satu rombongan pengusaha dan pejabat
mendarat di bandara kebanggaan Wong Kito Galo ini. Ya, mereka
adalah peserta dan tamu di acara Rapimnas Kadin yang digelar
pada 31 Oktober – 2 November 2013.

M

enurut Wakil Ketua
Pelaksana
Rapat
Pimpinan
Nasional
(Rapimnas)
Kadin,
Rahmat Junaedi, peserta acara 3 hari
yang diselenggarakan di Hotel Arya
Duta Palembang tersebut diikuti oleh
lebih dari 1.000 peserta.
Mereka adalah para pimpinan dan
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perwakilan Kadin se-Indonesia. Selain
itu, enam menteri juga hadir di acara
Rapimnas Kadin, di antaranya Menteri
Keuangan, Menteri Perindustrian,
Menteri Perdagangan, dan Kepala
BKPM.
Rapimnas Kadin Indonesia tahun
ini mengambil tema Mempercepat
Pembangunan Industri Nilai Tambah

Dalam Rangka Optimalisasi Ekspor dan
Pemberdayaan UMKM Sebagai Pilar
Penting Ekonomi Nasional.
Ketua Umum Kadin Indonesia
Suryo Bambang Sulisto mengatakan,
“Melalui Rapimnas, kami akan tetapkan
sasaran program Kadin 2013-2014,
yang sifatnya deliverable dan applicable,
serta memberikan kemanfaatan bagi
daerah.”
Rapimnas adalah acara tahunan
Kadin Indonesia dalam rangka
melakukan koordinasi dengan para
anggotanya. Para anggota saling
berkoordinasi dalam menjalankan
tugasnya
sehingga
Kadin
bisa
melaksanakan perannya sebagai mitra
pemerintah.
“Di sini kami melihat bahwa
kembali ke tujuan utama Kadin, yaitu
memastikan perekonomian Indonesia
terus tumbuh, dan manfaatnya
dirasakan banyak pihak,” tutur Wakil
Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi,
Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah,
dan Tata Kelola Perusahaan.
Memang, sekalipun terjadi sedikit
penurunan,
ekonomi
Indonesia
tetap bertumbuh dengan angka yang
besar, yakni sekitar 6%. Akan tetapi,
neraca perdagangan, yakni selisih
antara ekspor dan impor dipandang
mengkhawatirkan. Berpijak
dari
kondisi itu, Kadin Indonesia pun
membahas sejumlah hal di Rapimnas
2013.
Ada beberapa hal yang menjadi
bahasan
mereka,
di
antaranya
penciptaan nilai tambah dalam proses
produksi di dalam negeri, peningkatan
ekspor produk nonmigas, dan strategi
pemberdayaan sektor usaha kecil dan
menengah (UKM).
“Intinya, kami melihat bahwa
pertumbuhan
ekonomi
memang
bagus, tapi bagaimana supaya bisa
melibatkan lebih banyak lagi pemangku
kepentingan. Dan kami lihat UMKM
ini memang harus benar-benar
dilibatkan,” sambung dia.
Akan tetapi, tetapi juga penting
sekali bahwa Rapimnas ini memikirkan
supaya Indonesia bisa menyiasati
sehingga ekspor ada nilai tambahnya
yang cukup besar, agar neraca
perdagangan tidak selamanya tertekan
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walaupun sudah ada perbaikan.
Menurut dia, dengan adanya nilai
tambah, maka penjualan produk impor
bisa ditekan.
“Jadi, sekali lagi kata kuncinya
(di Rapimnas) adalah UMKM,
meningkatkan ekspor, tapi juga
meningkatkan nilai tambah dalam
produksi-produksi
Indonesia,”
tandasnya.
Ahmad Rizal, Wakil Ketua
Organizing
Committee
(OC)
Rapimnas
Kadin
Indonesia,
menuturkan Rapimnas akan menyusun
roadmap ekonomi untuk presiden baru
Indonesia.
Roadmap tersebut akan berisi
strategi jangka panjang dan jangka
pendek dalam mengatasi defisit neraca
perdagangan, memperkuat keberadaan
UKM, dan memperkuat industri hilir.

Program Prioritas

Rapimnas
31 Oktober - 2
November 2013 itu mengusulkan 4
program prioritas, yang diharapkan
dapat
menjadi
terobosan
bagi
pertumbuhan ekonomi nasional.
Keempat usulan program prioritas
itu adalah penambahan pajak khusus
untuk infrastruktur dari penjualan
kendaraan bermotor, penghapusan
subsidi untuk bahan bakar minyak
(BBM), ketahanan pangan, dan
pemberdayaan UMKM.
Suryo Bambang Sulisto mengatakan
masalah infrastruktur perlu mendapat
perhatian khusus dari pemerintah
karena merupakan kendala kegiatan
bisnis dan masih menimbulkan
ekonomi biaya tinggi.
“Pajak khusus infrastruktur ini bisa
berasal dari penjualan kendaraan karena
kendaraanlah salah satu penyebab
utama kemacetan. Hasilnya nanti
dapat digunakan untuk kepentingan
pengendara juga berupa pembangunan
jalan di atas jalan,”paparnya.
Dia mencontohkan anggaran untuk
infrastruktur didapat dari penambahan
pajak sebesar Rp10 juta untuk penjualan
mobil 2.000 CC dan Rp20 juta untuk
mobil di atas 2.000 CC. Sementara
bagi kendaraan roda dua, diusulkan ada
penambahan pajak Rp1 juta.
“Jika demikian maka pemerintah

bisa mendapat tambahan anggaran
untuk infrastruktur sebesar Rp30
triliun sampai Rp40 triliun per
tahun,”paparnya.
Penambahan
anggaran infrastruktur juga bisa didapat
dari APBN dengan menghapus alokasi
subsidi harga BBM.
Menurut Suryo, Kadin konsisten
untuk mengusulkan penghapusan harga
BBM bersubsidi karena kebijakan
pemerintah ini dinilai malah banyak
dinikmati oleh kalangan yang mampu.
Kadin menilai sudah saatnya
Indonesia
menganut
harga
internasional untuk BBM karena
negara dengan pendapatan per kapita
yang lebih rendah dari Indonesia pun,
seperti Filipina dan Vietnam telah
menghapus subsidi harga BBM
Asosiasi pengusaha itu mencatat
akan terjadi penghematan APBN
sebesar Rp300 triliun hingga Rp400
triliun jika subsidi harga BBM dihapus.
“Anggaran itu bisa saja dialokasikan
untuk infrastruktur di daerah dengan
memberikan budget sebesar Rp5 triliun
untuk tiap provinsi, separuh untuk
infrastruktur sisanya bisa dipakai
Pemda untuk program kesehatan,
pendidikan atau menambah modal
bank pembangunan daerah,”paparnya.
Dalam kesempatan itu, Suryo juga
mengemukakan Kadin siap mendukung
pemerintah dalam ketahanan pangan.
Dia mengatakan Kadin bisa saja
mengambil peluang bisnis on farm di
dalam negeri asal dibarengi dengan
dukungan pembiayaan dari perbankan.

9 Butir Rekomendasi Rapimnas
Kadin

Dalam rapimnas yang akan
dibuka Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Hatta Rajasa ini,
sejumlah menteri juga akan menjadi
pembicara. Mereka adalah Menteri
Perindustrian M.S. Hidayat, Menteri
Perdagangan Gita Wirjawan, Wakil
Menteri Keuangan Bambang P.S.
Brodjonegoro, dan Kepala BKPM
Mahendra Siregar.
Seusai menggelar Rapimnas di
Palembang, jajaran pengurus Kamar
Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia
untuk melakukan silaturahmi dengan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

di Istana Bogor, Senin (4/11/2013).
Acara silaturahmi digelar tepat
pukul 14.00 WIB tersebut dihadiri
Ketua Umum Kadin Suryo B. Sulisto,
dan para Wakil Ketua Umum Kadin
seperti Anindya N. Bakrie, Emirsyah
Satar, dan Peter F. Gonta.
Sejumlah menteri tampak hadir
mendampingi presiden antara lain
Menko bidang Perekonomian Hhatta
Rajasa, Menko bidang Kesra Agung
Laksono, Menko bidang Polhukam
Djoko Suyanto, dan para menteri
Kabinet Indonesia Bersatu II.
Dalam acara silaturahmi tersebut,
Suryo menyerahkan rekomendasi hasil
Rapimnas Kadin 2013 di Palembang.
Ada sembila butir rekomendasi
Rampimnas Kadin 2013 tersebut,
yakni:
• Menurunkan impor bahan pangan
dan meningkatkan produksi dalam
negeri, khususnya untuk produk
pangan.
• Pembentukan
ombudsman
ekonomi untuk mengawasi serta
mendengarkan pengusaha yang
mengalami mal administration atau
kesulitan menghadapi birokrasi;
• Meningkatkan
nilai
tambah
produksi dalam negeri, khususnya
untuk produk mineral, migas, dan
komuditas pertanian dan perikanan;
• Mengatasi kemacetan lalu lintas
dengan menaikkan pajak yang
dibebankan
kepada
pemilik
kendaraan;
• Memperkuat industri pengolahan
dasar;
• Memperkuat sektor usaha mikro
kecil dan menengah sebagai motor
pertumbuhan ekonomi di masa
depan;
• Meningkatkan peran aparat untuk
menjaga iklim usaha di Indonesia;
• Menghapus
subsidi
bahan
bakar minyak dan mengalihkan
penghematannya
untuk
peningkatan infrastruktur; serta
• Meningkatkan
daya
saing
sektor usaha transportasi dalam
negeri dengan mengutamakan
kepentingan nasional dan menutup
peluang bagi asing. mi
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Peluang Besar Industri Kemasan

Meski sempat kelabakan akibat nilai tukar rupiah yang jatuh melawan dolar Amerika Serikat,
industri kemasan di Tanah Air diyakini mampu bertumbuh hingga akhir tahun ini sekitar 10%,
terutama karena ditopang oleh pertumbuhan sektor industri makanan.

B

erdasarkan proyeksi Federasi
Pengemasan
Indonesia,
industri kemasan hingga
akhir tahun ini masih akan
bertumbuh sekitar 10% dari realisasi
tahun lalu sebesar Rp46 triliun menjadi
sekitar Rp50,6 triliun.
“Tahun ini, omzet penjualan
industri
kemasan
diperkirakan
mencapai Rp50,6 triliun, naik 10%
dari penjualan tahun lalu yang sebesar
Rp46 triliun,” kata Ketua Federasi
Pengemasan Indonesia Henky Wibawa
di Hotel Mandarin, Jakarta.
Berdasarkan data Badan Pusat
32
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Statistik (BPS), industri sedang
dan besar di sektor makanan
triwulan III/2013 bertumbuh 7,58%
dibandingkan dengan periode yang
sama tahun lalu, sementara itu industri
minuman bertumbuh 0,81%.
Hengky berpendapat industri
pengemasan sangat dipengaruhi oleh
industri makanan dan minuman.
Oleh karena itu, pertumbuhan
industri kemasan pada tahun ini pun
sejalan dengan pertumbuhan industri
makanan-minuman.
Hal itu, karena sekitar 70%
produksi industri kemasan diserap

industri makanan dan minuman,”
terangnya. Pertumbuhan penjualan
kemasan juga didorong oleh industri
produk konsumsi, farmasi, otomotif,
dan kosmetik.
“Berdasarkan segmentasi produk,
kemasan berbahan plastik berkontribusi
terbesar terhadap omzet dengan
persentase sebanyak 53%, diikuti
kemasan berbahan kertas 34%, kaleng
6%, dan kaca 3%,” ungkapnya.
Minimnya kontribusi kemasan
berbahan kaca dan kaleng, kata
Henky, dikarenakan kedua bahan ini
hanya digunakan untuk jenis produk
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premium sehingga kuantitasnya tidak
terlalu tinggi.
Sementara itu, Ketua Umum
Asosiasi Industri Kemasan Fleksibel
Felix S Hamidjaja mengungkapkan
pelemahan nilai tukar rupiah terhadap
dolar Amerika Serikat (AS) yang
sempat memukul industri kemasan
nasional.
Hal tersebut karena selama ini
industri kemasan membeli bahan baku
dengan mata uang dolar AS, sedangkan
industri menjual produk kepada
produsen menggunakan mata uang
rupiah. Hal ini jelas merugikan dan
menekan marjin perusahaan.
“Sistem perdagangan kita saat ini,
khususnya dalam pembelian bahan
baku itu dalam dolar AS, meskipun beli
dari industri dalam negeri tapi tetap
kita beli pakai dolar AS. Marjin pasti
berkurang, sebab 80% bahan baku yang
kita pakai dibeli dengan dolar AS,”
katanya.
Menurut
Felix,
jangankan
memikirkan
keuntungan,
untuk
mendapatkan kembali modal yang
sudah dikeluarkan saja sudah sulit.
“Apalagi saat ini, ketika produsen
membeli ke kami tetap menggunakan
sistem kontrak, sehingga tidak bisa
terima langsung pembayarannya,”
ujarnya.
Untuk menyiasati hal tersebut,
asosiasi telah bersepakat menaikkan
harga jual produk kemasan ke produsen
hingga 20%. “Kenaikan harga jual 20%
itu paling membalikkan modal yang
sudah kami keluarkan selama ini,”
katanya.
Felix juga menuturkan pemerintah
sudah seharusnya menerapkan UU
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata
Uang untuk melindungi industri
nasional. Implementasi dari UU
tersebut bisa mendorong seluruh
produsen bahan baku yang ada di
dalam negeri untuk menjual produknya
dalam mata uang rupiah.
“Sistem perdagangan di dalam
negeri harusnya pakai mata uang rupiah.
Kalau tidak mau, maka bakal ada sanksi
dari hal itu. Kalau diberlakukan, saya
optimistis dalam jangka waktu tiga
bulan pasti aman lagi industri kita,”
katanya.

Kalau ini tidak segera dilakukan,
maka dalam waktu dekat industri
kemasan tinggal menunggu waktu
untuk gulung tikar. “Bisa dibayangkan
ribuan pekerja menjadi pengangguran
akibat hal tersebut,” ungkapnya.

Peluang Pasar

Padahal, peluang pasar kemasan
di Tanah Air sangat besar mengingat
konsumsi produk plastik kemasan
nasional per kapita per tahun baru
mencapai 10 kilogram, jauh lebih
rendah dibandingkan dengan tingkat
konsumsi di negara – negara Asean
lainnya, seperti Malaysia, Singapura
dan Thailand yang mencapai angka 40
kilogram per kapita per tahun.
“Permintaan
plastik
kemasan
didorong oleh pertumbuhan industri
makanan minuman dan fast moving
consumer goods sebesar 60%,” ujar
Menteri Perindustrian MS Hidayat.
Dikatakannya, struktur industri plastik
nasional sudah cukup lengkap dari hulu
sampai hilir, namun masih ditemui
tantangan dalam pengembangannya.
Menurutnya, tantangan tersebut
antara lain adalah kapasitas produksi
yang terbatas pada bahan baku seperti
polipropilen dan polietilena. “Dengan
kondisi tersebut, kita masih mengimpor
sebanyak 694.000 ton dari total
kebutuhan sebesar 1,64 juta ton pada
tahun 2011,” kata Hidayat.
Oleh karena itu, peningkatan
kapasitas produksi industri hulu bahan
baku plastik terus didorong. Pasalnya,
kebutuhan bahan baku plastik terus
meningkat tajam, terutama untuk
pembuatan kaca film dan botol air
mineral. Total bahan baku plastik yang
diimpor mencapai US$ 6 miliar per
tahun.
“Tantangan yang dihadapi oleh
industri kimia yang termasuk di
dalamnya industri plastik dan karet
adalah semakin ketatnya persaingan
ekspor terutama di pasar Eropa yang
mengalami krisis sejak beberapa tahun
terakhir,” kata Direktur Jenderal Basis
Industri Manufaktur Kementerian
Perindustrian, Panggah Susanto.
Karena itu, kebijakan pembangunan
industri kimia difokuskan pada
penguatan struktur industri mulai dari

petrokimia hulu melalui pernbangunan
nafta cracker maupun refinery yang
diintegrasikan dengan hilirnya.
Selanjutnya, promosi investasi
melalui fasilitas pembebasan pajak
penghasilan (tax holiday), keringanan
pajak (tax allowance), keringanan
bea masuk terhadap barang modal,
dan fasilitas bea masuk ditanggung
pemerintah.
Salah satu upaya untuk menjawab
permasalahan ini adalah melalui
pengembangan
industri
kimia
nasionai yang mampu memberikan
nilai tambah yang optimal di samping
untuk memenuhi kebutuhan domestik
yang terus meningkat dan selama ini
dipenuhi dari impor.
“Saat ini, kapasitas terpasang
industri kemasan plastik mencapai 2,35
juta ton per tahun dan utilisasi sebesar
70%, sehingga rata-rata produksi
mencapai 1,65 juta ton. Penyerapan
tenaga kerjanya sekitar 350.000 orang,”
paparnya.
Industri kemasan plastik yang
berjumlah
892
buah
mampu
produksi 1,65 juta ton/ tahun.
Produknya
cukup
beragam
mulai dari rigid packaging,flexible
packaging,thermoforming, dan extrusion.
‘’Ke depannya kita akan terus dorong
industri untuk terus meningkatkan
kapasitas
produksinya,sehingga
kita bisa bersaing di kancah global,”
pungkasnya
Wakil
Menteri
Perindustrian
Alex S.W. Retraubun mengingaatkan
industri kemasan akar memiliki
standard untuk menjaga kualitas
dan meningkatkan daya saing dalam
menghadapi pasar bebas, khususnya di
ASEAN.
“ Intinya, semua hasil produksi
dalam negeri harus memiliki standar,”
katanya di sela-sela pameran kemasan,
di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan
perhatian terhadap standar dan
kualitas pada kemasan sangat penting,
karena kemasan merupakan awal
penilaian konsumen terhadap suatu
barang dan menarik mereka untuk
membeli. mi
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Empat Pabrik Baru
Pan Brothers

Permintaan garmen di pasar ekspor akan tetap tumbuh. Pan Brothers yakin pertumbuhan 20%25% per tahun sangatlah bisa dicapai. Untuk itu, perusahaan yang mendapatkan penghargaan
Primaniyarta Award 2013 itu pada tahun ini membangun 4 pabrik baru, dilanjutkan pada 2015
sebanyak 2 pabrik.

V

ice Chief Executif Officer
Pan Brothers Anne Patricia
Sutanto
mengatakan
penambahan pabrik itu
untuk mendukung rencana perusahaan
dalam
mengembangkan
bisnis
34
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pemasokan apparel keluar negeri.
Empat pabrik yang dibangun tahun
ini akan dioperasikan pada 2015,
sedangkan dua lainnya pada 2016.
Menurutnya,
pembangunan
pabrik baru itu juga diharapkan dapat

meningkatkan pertumbuhan bisnis
perusahaan. “Kami yakin pertumbuhan
20%-25% per tahun sangat bisa
tercapai,” kata Anne di Jakarta,
(20/10/20013)
Pan Brother memiliki basis
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produksi di Tangerang. Perusahaan ini
mulai ekspansi ke Jawa Tengah pada
2005 dengan membangun pabrik di
Boyolali dan Sragen dengan kapasitas
produksi 42 juta garmen berbagai jenis.
Total mesin jahit terpasang di ketiga
pabrik ini, 5.200 unit.
Pada tahun yang sama, pabrik anak
perusahaan Pan Brothers di Tangerang
dan Boyolali berjalan dengan jumlah
mesin terpasang 8.050 mesin jahit.
Dengan demikian, total kapasitas
terpasang mesin jahit sebanyak 13.250
unit.
Pabrik Pan Brothers di Tangerang,
Boyolali dan Sragen disiapkan untuk
memproduksi cut & sewn knit garment,
dan woven garment. Beragam produk
dengan merek ternama dibuat di ketiga
pabrik tersebut.
Selain itu, Pan Brothers juga
memiliki pabrik yang dikelola melalui
anak perusahaan PT Pancaprima
Ekabrothers. Pabrik ini berada di
Tangerang dan Boyolali dan disiapkan
untuk
memproduksi
Jacket/heavy
garment.
Adapun anak perusahaan lainnya,
PT Hollit International bergerak dalam
bidang product development garment
dan menangani brand name ternama,
seperti Calvin Klein Jeans, Hugo Boss,
dan Tommy Hilfiger. Anak perusahaan
ini juga bekerja sama dengan pabrikpabrik Pan Brothers dan juga dengan
beberapa manufaktur garmen tertentu.
Sementara itu, anak perusahaan
PT Ocean Asia Industry memproduksi
tekstil, khususnya knitting fabric.
Beberapa pembeli awal dari Ocean
adalah Sinwah Apparel, Chu tex,
Spring Knit Wear, Nesia Pan Pacific,
Gymboree, Gap, dll.
Pan Brothers jugan memiliki anak
perusahaan yang bergerak di bidang
agen penjualan apparel Continent 8
Pte. Ltd.
Menurutnya, industri garmen
Indonesia tidak kalah dengan negara
lain, seperti China dan India. “China itu
sampai sekarang manufaktur garmen
besar, tetapi suplainya cenderung
turun karena kekurangan tenaga kerja,”
katanya.
Seiring dengan pertumbuhan

bisnis perusahaan, karyawan Pan
Brothers terus bertambah. Bila pada
2011 tercatat 13.078 orang, pada
akhir tahun lalu bertambah menjadi
16.099 orang. Sebagai komitmen
pengembangan
karyawan,
Pan
Brothers menyelenggarakan berbagai
pelatihan, seperti teknis operasional,
dan kepemimpinan.
Sejak didirikan pada 1980 dan go
public pada 1990, Pan Brothers secara
konsisten terus mengembangkan diri,
dan mencanangkan menjadi pemain
yang diperhitungkan di dunia apparel,
baik sebagai manufacture maupun
brand dan menjadikan Indonesia lebih
dikenal.
“Clothing the World with Indonesian
Heart,” kata Anne dalam beberapa
pernyataanya
melengkapi
visi
perusahaan.
Pan Brothers saat ini bergerak dari
arah manufaktur menjadi supplier, yang
mendunia di bidang apparel. “To be
integrated and worldwide apparel supplier
company yang dimiliki dan dikelola oleh
perusahaan publik di Indonesia.”
Riset dan pengembangan Pan
Brothers Tbk. menjadi salah satu
dari sedikit apparel manufacture yang
membangun design untuk berbagai
merek ternama di dunia.
Pan
Brothers
Tbk.
fokus
memproduksi merek-merek fashion
global yang akhirnya membentuk
aliansi dengan pemilik merek dan
industri teksil. Posisi di tengah
menjadikan Pan Brothers Tbk. Sebagai
supplier yang lengkap.
Merek-merek fashion ternama akan
memilih manufaktur apparel yang bisa
memberikan servis paripurna dengan
kwantitas dan kapasitas yang besar
dengan standar kualitas yang tinggi dan
pengiriman yang tepat waktu dan itu
bisa dipenuhi oleh PAN BROTHERS
TBK.
Tahun lalu, PAN BROTHERS
meraup penjualan globalnya Rp 2,7
triliun, naik sekitar 24% dari capaian
tahun sebelumnya Rp 2,17 triliun.
Bila dilihat penjualan secara geografis
penjualan juga sangat luas di berbagai
negara di Amerika (30,77 %), Eropa
35,06 %, dan Asia (33,02 %).

500 Pabrik Tekstil Butuh Mesin
Baru

Selama
ini,
Indonesia
mengandalkan impor mesin untuk
pabrik tekstil. Sayangnya, impor mesin
tekstil tersebut sebagian besar berasal
dari China yang merupakan pesaing
utama TPT Indonesia di pasar global
dan domestik.
Menurut Menteri Perindustrian
MS Hidayat, saat ini ada 500 dari
sekitar 1.500 pabrik tekstil yang perlu
direvitalisasi karena usia mesinnya
sudah tua, 25 tahun dan teknologinya
sudah ketinggalan. Pabrik tersebut
membutuhkan mesin baru untuk
meningkatkan daya saing di pasar
domestik ataupun ekspor.
TPT sendiri merupakan salah satu
pemberi kontribusi ekspor nonmigas
yang besar dengan net-ekspor mencapai
sekitar US$5 miliar.
Namun, ke depan pemerintah
berupaya agar industri permesinan
untuk pabrik tekstil dan sepatu juga ada
di Indonesia.
“Kami berik tax holiday berupa
pembebasan PPh selama 10 tahun
dan bea masuk barang modal yang
diperingan untuk investasi industri
permesinan, khususnya mesin tekstil
dan sepatu,” kata Hidayat,” kata
Menperin di sela rapat koordinasi
nasional Kadin Indonesia Bidang
Logistik dan Perhubungan di Surabaya,
Kamis (24/10/2013).
Kemenperin sedang mempelajari
kemungkinan investasi di bidang
permesinan dari Taiwan dan Jepang.
“Sedang kami seleksi,” katanya.
Hidayat mengungkapkan struktur
industri yang dibangun di Indonesia
belum kuat meskipun pada masa Orde
Baru, pertumbuhan industri mencapai
2 digit.
Hal itu karena setiap ada
pertumbuhan industri juga diiringi
impor yang tinggi untuk barang modal
dan bahan baku penolong. Oleh karena
itu, sejak 3 tahun terakhir pemerintah
berupaya mengurangi impor dengan
membangun industri logam dasar,
petrokimia, permesinan, dan hilirisasi
di dalam negeri. mi
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Menjawab Peluang Pasar Popok
PT Nippon Shokubai Indonesia (NSI) secara resmi memperluas kapasitas pabrik di Cilegon untuk
produksi Acrylic Acid dan produk baru Superabsorbent Polymer, Rabu (23/10/2013). Langkah ini
menambah perkuatan struktur industri petrokimia di Indonesia.

A

crylic acid alias asam akrilik
merupakan
senyawa
organik. Asam akrilik
adalah asam karboksilat
tak jenuh yang paling sederhana, yang
terdiri dari kelompok vinil terhubung
langsung dengan jalur asam karboksilat.
Cairan asam akrilik tak berwarna
dan memiliki bau tajam. Asam ini
ini larut dengan air, alkohol, eter, dan
kloroform. Lebih dari 1 miliar kilogram
yang dihasilkan setiap tahunnya. Asam
akrilik merupakan bahan baku untuk
industri cat, lateks, emulsi, dan tekstil.
Adapun polimer superabsorben
(superabsorbent polymer/ SAP) yang
kerap disebut dengan istilah bubuk
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lumpur itu adalah polimer yang dapat
menyerap
dan
mempertahankan
jumlah yang sangat besar dari cairan
relatif terhadap massa mereka sendiri.
Superabsorbent
Polymer,
yang
merupakan produk utama Nippon
Shokubai Co. Ltd., induk perusahaan
NSI, adalah salah satu bahan baku
dalam produksi diapers (popok sekali
pakai) di mana saat ini sudah di
produksi di empat wilayah yaitu Jepang,
Amerika, Eropa dan China.
Investasi Nippon Shokubai terdiri
dari perluasan unit produksi Acrylic
Acid dengan tambahan kapasitas
80.000 ton sehingga total kapasitas
menjadi 140.000 ton, serta produk

baru superabsorbent polymer yang
merupakan produk turunan asam
akrilik dengan kapasitas 90.000 ton.
Perluasan pabrik petrokimia yang
menelan investasi sebesar US$ 332 juta
tersebut menempatkan NSI sebagai
salah satu produsen terbesar di Asia
Tenggara untuk produk asam akrilik,
serta salah satu produsen terbesar di
dunia untuk polimer superabsorbent.
Presiden Direktur PT NSI
Masakazu Tanaka mengatakan ekspansi
unit produksi asam akrilik dan polimer
superabsorbent ini baru pertama kali
dilakukan oleh PT NSI dalam waktu
yang bersamaan. Menurutnya, popok
sekali pakai merupakan bisnis utama
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PT NSI dan akan terus ditingkatkan.
Polimer superabsorbent merupakan
turunan asam akrilik dan merupakan
bahan
baku
produksi
diapers
(popok sekali pakai). “Di Indonesia,
permintaaan terus meningkat. Oleh
sebab itu, kami terus meningkatkan
kapasitas,” katanya.
Dengan selesainya proyek perluasan
ini, tenaga kerja yang akan diserap
mencapai 170 pekerja. Adapun saat ini
jumlah pekerja PT NSI mencapai 390
pekerja.
Menteri
Perindustrian
M.S.
Hidayat mengatakan investasi ini
menunjukkan bahwa iklim investasi di
tanah air semakin lama semakin baik,
yang juga ditunjang oleh peningkatan
pasar akibat meningkatnya daya beli
masyarakat.
Menurutnya, proyek perluasan
pabrik ini akan mengoptimalkan
perolehan nilai tambah melalui

pemanfaatan bahan baku ethylene
dari PT Chandra Asri Petrochemical
dan soda kaustik dari PT Asahimas
Chemical.
“Saya berharap ini bisa terus
memperkuat jaringan rantai pasok
dari hulu hingga ke hilir. Kondisi
ini secara nyata akan memperkuat
industri petrokimia dan membawa
dampak positif bagi perekonomian
nasional, melalui perolehan devisa dan
penyerapan tenaga kerja,”katanya.
Pemerintah
dalam
hal
ini
Kementerian
Perindustrian
terus
mengupayakan iklim usaha yang
kondusif dan kompetitif melalui
harmonisasi tarif bea masuk dari hulu
ke hilir, peningkatan kualitas melalui
penerapan Standar Nasional Indonesia,
dan pemberian insentif terhadap
investasi baru.
Masakazu Tanaka mengatakan
perusahaannya cukup mengetahui

bahwa pemerintah Indonesia memiliki
peraturan dan kebijakan tersendiri
untuk memperkuat mata rantai bisnis
petrokimia dari hulu ke hilir. “Kami
sangat menghargai dukungan yang
berkelanjutan dari pemerintah.”
NSI merupakan perusahaan afiliasi
perusahaan kimia global yang berbasis
di Jepang, Nippon Shokubai Co.,
Ltd. Kehadiran pabrikan kimia ini di
Indonesia dimulai dengan pendirian
PT Nisshoku Tripolyta Acrylindo
in Indonesia, yang merupakan joint
venture dengan Toriporita Corporation
and Tomen Corpoartion, pada 1996.
Nisshoku Tripolyta yang memiliki
fasilitas produksi di Kawasan Industri
Panca Puri Jl. Raya Anyer Km. 122
Ciwandan, Cilegon, tersebut kemudian
berganti nama menjadi PT Nippon
Shokubai Indonesia. mi
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Fajar Surya Bangun
Pabrik Kertas US$165 Juta

PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW) memulai pembangunan pabrik
kertas baru di Surabaya, akhir 2013. Pendirian pabrik ini diyakini
akan dapat menghemat biaya angkut produk yang saat ini dikirim
dari Jakarta dan mempersingkat waktu pengiriman barang kepada
konsumen di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

S

elain itu juga meluangkan
kapasitas dari pabrik yang ada
di Cikarang Barat, Jawa Barat
untuk memenuhi permintaan
dari pelanggan di wilayah Jakarta dan
Jawa Barat yang terus meningkat.
Saat ini, pabrik Fajar Surya Wisesa
di Cikarang Barat memiliki kapasitas
total 1,2 juta ton per tahun. Adapun
pabrik baru di Surabaya didesain dengan
kapasitas produksi 350.000 ton per tahun,
sehingga saat pabrik Surabaya beroperasi
akan menambah kapasitas produksi total
menjadi 1,55 juta ton.
Presiden Direktur PT Fajar Surya
Wisesa Tbk. (FASW) Winarko Sulistyo
mengatakan
Surabaya
merupakan
kota kedua terbesar di Indonesia, yang

38

Media Industri • No. 05 - 2013

perekonomiannya sangat menjanjikan, di
mana FajarPaper telah memasok 300.000
ton kertas per tahun.
Menurut rencana, mesin kertas
PM8 akan dipasang di Surabaya dengan
kapasitas 350.000 ton per tahun produksi
kertas jenis corrugated medium, dan
dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun
2015 dengan estimasi biaya proyek sekitar
US$ 150 juta.
“Sama seperti yang telah dijalankan,
kami
akan
memanfaatkan
jasa
pengumpul di sekitar Surabaya, guna
memenuhi kebutuhan bahan baku kertas
bekas hingga mencapai 50%, bahkan
lebih,” katanya dalam Laporan Tahunan
2013 PT Fajar Surya Wisesa Tbk.
Produsen kertas kemasan (packaging)

PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (FASW)
akan memulai pembangunan mesin
kertas baru di lokasi pabrik yang baru di
sekitar Surabaya, Jawa Timur, akhir tahun
ini.
“Setelah
groundbreaking
akhir
tahun ini, kami targetkan pabrik baru
itu rampung pada Semester II/ 2015
atau awal 2016,” kata Head of Investor
Relations PT Fajar Surya Wisesa Tbk
Marco Hady, Jumat (11/10/2013).
Dia menuturkan pabrik baru itu akan
dibangun di atas lahan 50 hektare.
Perseroan
menargetkan
tujuan
ekspansi itu untuk mengantisipasi
meningkatnya permintaan konsumen
dan meningkatkan daya saing Fajar
Surya. Saat ini, mayoritas pasar yang
dibidik perusahaan kertas dengan merek
FajarPaper itu adalah industri makanan
dan minuman.
Untuk membiayai ekspansi tersebut,
Fajar Surya memperoleh pinjaman
jangka panjang senilai US$240 juta
dari konsorsium lima bank asing, yakni
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation (HSBC) Limited, OverseaChinese Banking Corporation Limited,
PT Bank OCBC NISP Tbk, PT Bank
UOB Indonesia, dan Standard Chartered
Bank.
Penandatanganan
perjanjian
pinjaman kerja sama jangka panjang
itu telah dilakukan awal Oktober 2013.
Marco menuturkan pinjaman baru
tersebut bertenor 2 tahun, yang kemudian
diperpanjang dengan tambahan 2
tahun. Dengan demikian, total tenor
keseluruhan mencapai 7 tahun.
Dari pinjaman baru tersebut, dana
sebesar US$100 juta akan digunakan
untuk membiayai belanja modal,
pelunasan
(refinancing)
sebagian
pinjaman jangka panjang yang sudah
ada sebesar US$120 juta, dan sisanya
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sebesar US$20 juta akan digunakan
untuk mendukung kegiatan usaha utama
perseroan.
“Dana belanja modal dapat ditambah
US$50 juta melalui greenshoe option,
yang disesuaikan dengan kebutuhan
dan permintaan,” ujarnya. Menurutnya,
perjanjian pinjaman itu merupakan
bukti perusahaan memiliki reputasi
yang diklaim cukup kuat di kalangan
perbankan dan menunjukkan besarnya
keyakinan sejumlah bank terhadap
kinerja perseroan.
Fajar Surya Wisesa yang juga
dikenal dengan nama Fajar Paper
didirikan pada Juni 1987, dan tercatat
di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada
1994. Dengan karyawan sejumlah 2.544
orang per 31 Desember 2012, Fajar
Paper memproduksi dan menjual kertas
kemasan di dalam negeri maupun ekspor.
Pada 2012 penjualan domestik
memberikan kontribusi sekitar 93%
terhadap total penjualan sementara
itu penjualan ekspor 7%. Fajar Paper
menguasai sekitar 30% pangsa pasar
industri containerboard di Indonesia.
Fajar Paper fokus memproduksi
kertas kemasan berkualitas dengan biaya
rendah dan tidak berencana melakukan
diversifikasi kegiatan lainnya, seperti
mendirikan pabrik kemasan boks/kardus
di sektor hilir.
Fajar Paper memiliki fasilitas yang
terintegrasi, terdiri dari 5 mesin kertas
dengan kapasitas produksi tahunan 1,2
juta ton kertas kemasan. Bahan baku
utama yang digunakan dalam proses
produksi adalah kertas bekas atau 99%
dari bahan baku utama pada 2012.
Sekitar 50% bahan baku berasal dari
dalam negeri yaitu dari pengumpul kertas
bekas, pembuat kardus boks, converter
dan juga dari pengguna akhir produk.
Sisanya diimpor dari Singapura, Amerika
Serikat, Eropa, Timur Tengah, Australia
dan Selandia Baru.
Fajar Paper terus mendukung
jaringan pemasok lokal, mendorong dan
memotivasi mereka untuk meningkatkan
pasokan agar pendapatan mereka juga
ikut bertambah. Mendaur ulang kertas
berarti menjaga kelangsungan sumber
daya alam, termasuk energi, pohon yang
berharga, dan menciptakan produk
samping yang tidak beracun, serta

menjaga lingkungan tetap bersih dari
limbah kertas.
Kertas yang di daur ulang yang
digunakan sebagai bahan baku terutama
adalah jenis old corrugated carton (OCC),
dan sisanya meliputi mixed waste (MW),
old newsprint (ONP) dan sorted white
ledger (SWL). Seperti yang terjadi di
tahun-tahun sebelumnya, pergerakan
harga kertas bekas cenderung mengikuti
pergerakan harga produk perusahaan.

Fasilitas Produksi

Perusahaan mulai beroperasi pada
1989 dengan Mesin Kertas 2 (PM2)
untuk memproduksi linerboard.Pada 1990
Mesin Kertas 1 (PM1) mulai digunakan
untuk membuat kertas jenis coated duplex
board, sementara Mesin Kertas yang
ketiga (PM3), yang memproduksi kertas
corrugated medium, mulai beroperasi
pada 1995, bersamaan dengan instalasi
pembangkit listrik pertama (Cogen1)
berkapasitas 32,5 MW.
Pada 2006, perusahaan menyelesaikan
pemasangan Mesin Kertas keempat
(PM7) untuk memproduksi kertas
containerboard
(corrugated
medium
dan linerboard), di samping instalasi
pembangkit listrik kedua (Cogen2)
berkapasitas 35 MW.
Pemasangan mesin kertas kelima
(PM5) dimulai pada Oktober 2009, dan
mesin mulai dioperasikan pada akhir
Desember 2010. “Penomoran mesin
kertas kami tidak berurutan, kami tidak
pernah memiliki PM4 dan PM6.”
Untuk memenuhi permintaan yang
terus meningkat, perusahaan secara
bertahap meningkatkan kapasitasnya,
yaitu dari 58.000 ton saat pertama kali
beroperasi menjadi 1.200.000 ton saat
ini seiring rampungnya modifikasi pada
PM2 dan PM7.
Sesuai
rencana,
perusahaan
menghentikan pengoperasian PM7 untuk
keperluan perawatan dan modifikasi, dan
hal ini membuat produksi kertas pada
2012 mengalami sedikit penurunan
menjadi 896.749 ton dibanding produksi
tahun 2011 sebesar 914.226 ton.
Tujuan modifikasi PM2 dan PM7
adalah memastikan FajarPaper mengikuti
perkembangan teknologi mutakhir yang
akan meningkatkan reputasi Perusahaan
sebagai produsen produk kertas kemasan

bermutu sekaligus ikut meningkatkan
efisiensi kerja di masa mendatang dengan
manajemen bahan baku dan energi yang
lebih baik.
FajarPaper memiliki pendekatan
bisnis yang mengarah ke masa depan
dalam melakukan penghematan energi
dan pelestarian lingkungan hidup, tidak
saja karena setiap produk FajarPaper
memulai siklusnya dari kertas daur
ulang namun juga karena kelima mesin
kertas Perusahaan dioperasikan dengan
pembangkit tenaga listrik milik sendiri.

Pasar

Sebagian besar penjualan FajarPaper
berasal dari pemasaran berbagai
produknya terutama kepada konsumen
dari kalangan industri karton boks dan
converter independen di dalam negeri.
Transaksi ekspor ke negara-negara Asia,
Timur Tengah dan India dilakukan
dalam dolar AS yang kemudian
digunakan Perusahaan untuk membayar
pinjaman mata uang asing, pengeluaran
rutin untuk pengadaan dan impor bahan
baku serta pembelian suku cadang untuk
pemeliharaan fasilitas produksi.
Segmen
ritel
modern
yang
berkembang sangat pesat di Indonesia
merupakan salah satu pasar kemasan
berbahan kertas terbesar di kawasan
Asia, dan penjualan produk Perusahaan
dilakukan terutama untuk memenuhi
kebutuhan pasar lokal. Kertas produksi
kami digunakan untuk membuat kardus,
karton lipat dan kemasan lain, yang
kemudian dijual ke produsen barang
konsumen untuk mengemas produk
maupun untuk melindungi isinya saat
pengiriman.
Selain itu kertas jenis ini digunakan
pula sebagai kemasan display untuk
keperluan penjualan barang ritel. Produk
kami umumnya dijual ke sektor makanan
dan minuman, barang rumah tangga dan
kebutuhan pribadi, alas kaki, mainan,
obat-obatan, barang elektronik dan alat
tulis.
Konsumen pengguna akhir termasuk
perusahaan besar dan multinasional
seperti Unilever, Indofood, Nestle,
Aqua Danone, Mayora, Wings, Kao,
Kalbe Farma, Samsung, Panasonic, LG,
Toshiba, Mattel dan berbagai perusahaan
barang konsumsi lainnya. mi
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Pabrikan Smartphone
Makin Ekspansif
Industri elektronik dalam negeri semakin menggeliat dengan banyaknya rencana pembangunan
pabrik telepon genggam (handphone/HP) atau smartphone Indonesia. Pertengahan 2013, Polytron
memastikan akhir tahun ini sudah punya pabrik ponsel sendiri di Kudus, Jawa Tengah. Adapun
pabrik smartphone Axioo di Cakung ditargetkan mulai beroperasi pada kwartal II/2014.

P

olytron di bawah naungan PT
Hartono Istana Teknologi itu
mempunyai sekitar 20 varian
ponsel. Namun, selama ini
masih mengandalkan mitra bisnis di
China sebagai perakit ponselnya. Jadi
Polytron baru sebatas melakukan riset
dan desain, setelah itu dioper ke China
untuk diproduksi.
Namun PT Hartono Istana
Teknologi tak mau terus-menerus
seperti itu. Dari awal 2013, mereka
terus menggelar persiapan agar bisa
punya pabrik ponsel sendiri. “Kami
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telah menyiapkan pabrik ponsel sendiri
di Kudus,” kata Usun Pringgodigdo,
General Manager Polytron Mobile
Phone.
Pada akhir 2013, pabrik ini
ditargetkan sudah beroperasi secara
bertahap, mulai dari proses perakitan
aksesoris, seperti boks, charger, dan
buku manual.
Public Relations and Marketing
Event Manager PT Hartono Istana
Teknologi
Santo
Kadarusman
mengatakan, saat ini sebagian besar
produksi ponsel masih dilakukan

di China, sedangkan sisanya masih
diproduksi secara bertahap di pabrik
Polytron yang berlokasi di Kudus,Jawa
Tengah.
Dia menjelaskan kapasitas produksi
ponsel Polytron saat ini sebesar 50.000
unit per bulan. “Di China ada satu
pabrik, dan saat ini mulai alih teknologi
pembelajaran ke Indonesia. Targetnya,
2013. Produksinya masih 50.000 unit
per bulan. Transaksi penjualan ponsel
baru di Indonesia 2 juta unit per
bulannya,” kata Santo
Di bisnis elektronik, Polytron
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memang sudah lama berkecimpung.
Tetapi di jagat ponsel, mereka terbilang
baru. Produksi ponsel Polytron dimulai
pada 2011. Sejauh ini, terhitung lebih
20 varian perangkat genggam sudah
diluncurkan perusahaan yang berbasis
di Kudus, Jawa Tengah, ini.
“Pada tahun 2011 itu masih awalawal buat kami. Di 2012, kami baru
banyak belajar dengan adanya peralihan
dari feature phone ke smartphone. Dan
pada 2013, kita akan mengoptimalkan
tren smartphone ini. Karena memang
kita bermain di segmen ponsel pintar,
bukan feature phone.”
PT Tera Data Indonusa, produsen
elektronik dengan merek Axioo
berencana memulai produksi telepon
seluler (ponsel) dan tablet made
in Indonesia setelah sebelumnya
memproduksi perangkat komputer dan
laptop. Ponsel smartphone Axioo ini
mulai dibuat pada Oktober 2013.
David Kartono, Managing Product
Axioo, mengatakan pembangunan
pabrik handsetnya di Cakung, Jakarta,
direncanakan selesai pada kwartal
II/2014, dari jadwal semula rampung
pada kwartal I/2014, karena masalah
infrastruktur.
Kapasitas produksi ponsel dan tablet
merek Axioo ini diperkirakan mencapai
750 ribu unit per tahun. Adapun nilai
investasi dari ekspansi bisnis baru ini
sebesar US$ 10 juta-US$ 15 juta.
Pengembangan pabrik Cakung
di Jakarta Timur ini merupakan
upaya perusahaan fokus pada bisnis
smartphone dan komputer tablet. Selain
di Cakung, Axioo sudah memiliki
pabrik di Sunter, Jakarta Utara, dengan
200 tenaga kerja.
Saat ini perseroan sedang membuat
clean room di pabrik Cakung. Clean room
adalah ruang steril untuk memproduksi
panel layar sentuh. Investasi clean room
sekisar US$15.000. Nantinya sekitar
50% komponen smartphone dirakit di
pabrik Cakung.
Saat ini TKDN produk Axioo
berkisar 30%-40%, yang mencakup
research and development (R&D),
komponen
motherboard, memory,
casing, dan batere. Apabila ingin
meningkatkan TKDN hingga 60%,
ekosistem produk lokal perlu dibentuk.

“Setelah selesai, kami menargetkan
total produksi smartphone dan tablet
masing-masing 3.000-4.000 unit per
hari,” kata David. Axio menargetkan
bisnis smartphone berkontribusi 20%30% terhadap pendapatan usaha pada
2014.
Sebelumnya, Axioo meluncurkan
dua tablet dan tiga smartphone. Di
lini tablet, yakni PICOpad 7+ 3G
dan PICOpad 10 3G. Sedangkan tiga
smartphone terbaru yakni PICOphone
4 GDX, PICOphone 4 GDF, dan
PICOphone 2.
Direktur
Jenderal
Industri
Unggulan
Berbasis
Teknologi
Tinggi Kemenperin Budi Darmadi
mengatakan, industri elektronik dalam
negeri semakin menggeliat dengan
banyaknya rencana pembangunan
pabrik telepon genggam (handphone/
HP) atau smartphone Indonesia.
Budi mengatakan langkah Axioo
ini merupakan titik tolak industri
elektronika Indonesia dalam membuat
smartphone. Sebelumnya Cross juga
membangun pabrik di Indonesia.
Polytron dan Ti-Phone juga akan
masuk ke Indonesia dengan produksi
smartphone.
Menurutnya,
saat
ini
TiPhone sedang menyiapkan untuk
pembangunan fasilitas perakitan di
Jakarta. Nantinya, fasilitas tersebut bisa

digunakan untuk merek lain. “Sekarang
lagi siap-siap, awal tahun depan
sepertinya, yang dalam waktu dekat ini
Polytron, produksi HP juga,” kata Budi.
Selain itu, pemerintah juga berharap
komponen lokal sudah terdapat pada
perangkat-perangkat seluler bermerek
lokal Indonesia dalam waktu dekat atau
2 tahun-3 tahun lagi. Pasalnya, hampir
semua komponen telepon seluler bisa
diproduksi di Indonesia. Bahkan ada
perusahaan yang sudah produksi panel
layar sentuh di Tangerang.
Kemenperin
sendiri
siap
menggandeng para produsen bermerek
lokal dan pemasok komponen
dalam negeri untuk berkolaborasi di
industri telepon seluler. Selain aspek
perangkat keras, Kemenperin juga akan
meningkatkan produksi komponen
piranti lunak (software) lokal seperti
sistem operasi seluler berbasis sumber
terbuka (open source).
Kinerja industri elektronik dalam
negeri cukup baik. Menurut Budi,
ekspor elektronik dalam negeri terus
meningkat. Tahun ini, ekspor elektronik
ditargetkan mencapai US$7,5 miliar
dan khusus untuk IT US$3,5 miliar.
“Setiap tahun naik, tahun depan
pertumbuhannya bisa 10%,” tambah
Budi. mi
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Membangun Kemitraan Ekonomi
Uni Eropa-Indonesia

Pada Dialog Bisnis Uni Eropa Indonesia (EIBD) keempat yang berlangsung di Jakarta selama
2 hari, 21-22 Oktober 2013, para pemimpin bisnis Indonesia dan Eropa mengusulkan agar
pemerintah Indonesa dan Uni Eropa segera memulai negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi
Komprehensif (CEPA).

K

onferensi yang bertema
Menambahkan Nilai bagi
Kemitraan
Komer
sial
Strategis: Menuju CEPA
ini terfokus pada pengidentifikasian
peluang
pertumbuhan
melalui
peningkatan perdagangan dan investasi
antara Indonesia dan Uni Eropa (UE).
Konferensi ini diselenggarakan oleh
KADIN Indonesia dan lima Kamar
Dagang Eropa (BritCham, Ekonid,
EuroCham, IFCCI dan INA).
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Forum
dialog
tahunan
ini
mencakup diskusi meja bundar, diskusi
panel dan beberapa pertemuan sektoral
menghasilkan solusi konkret dan
rekomendasi bersama mengenai isu
yang mempengaruhi perdagangan dan
investasi antara UE dan Indonesia.
Diskusi meja bundar para CEO
yang mewakili perusahaan Eropa
dan Indonesia mengusulkan agar
pemerintah Indonesia dan UE agar
segera menegosiasikan CEPA. Manfaat

yang akan diperoleh dari kesepakatan
yang penting ini dalam hal peningkatan
perdagangan dan investasi terutama
didiskusikan bagi UKM dan sangat
relevan mengingat bisnis adalah bagian
dari rantai pasokan global.
Terlepas
dari
kekhawatiran
bahwa CEPA akan menimbulkan
lebih banyak kompetisi, pada dialog
ini digarisbawahi bahwa mengingat
hubungan perdagangan UE-Indonesia
yang saling melengkapi, CEPA justru

Ekonomi&Bisnis

akan menarik lebih banyak perdagangan
dan investasi dengan menciptakan
iklim bisnis yang lebih baik.
Berdasarkan peraturan WTO, tarif
istimewa akan segera berakhir dan
perwakilan dari sektor-sektor tertentu
secara kuat meminta agar CEPA
dapat dilangsungkan agar sektor-sektor
tersebut dapat bersaing di arena global.
Pemerintah Indonesia dan Uni
Eropa direkomendasikan agar kembali
fokus pada upaya memulai negosiasi
dan segera menyepakati CEPA
agar kedua belah pihak sama-sama
memperoleh manfaat dari kemitaan
yang lebih erat dan kuat.

Lebih Erat

Dalam pidatonya, Duta Besar
Terpilih Uni Eropa untuk Indonesia,
Brunei Darussalam dan ASEAN H.
E. Mr Olof Skoog, menggaris bawahi
kebutuhan untuk menjalin hubungan
yang lebih erat dalam perdagangan dan
investasi.
Dengan UE sebagai pasar ekspor
kedua terbesar bagi Indonesia dan
investor terbesar kedua di Indonesia,
kedua belah pihak akan mendapat
manfaat dari kesepakatan kemitraan
ekonomi komprehensif.
Selain itu, “Mempererat hubungan
perdagangan dengan UE adalah
situasi yang saling menguntungkan,
mengingat Indonesia dan UE memiliki
ekonomi yang saling melengkapi,”
kata Skoog. Tahun lalu, Indonesia
menikmati surplus perdagangan hingga

5,7 miliar euro dengan UE.
Menurutnya, mencapai
sebuah
kesepakatan
akan
meningkatkan
perdagangan dengan peningkatan akses
terhadap pasar dan tidak kalah penting,
hal ini akan menarik lebih banyak lagi
investasi Eropa ke Indonesia karena
tersedianya kerangka regulasi yang
transparan dan terprediksi melalui
CEPA.
UE telah memulai negosiasi
perdagangan di wilayah ASEAN
dengan Thailand, Malaysia dan Vietnam
serta telah mencapai kesepakatan dan
penandatanganan dengan Singapura.
Skoog mencatat perkembangan yang
baik dalam sejumlah negosiasi ini.
Oleh karena itu, dia yakin
Indonesia juga akan menjadi contoh
yang sempurna dalam memulai
negosiasi CEPA yang mendalam dan
komprehensif.
“Ketika kesepakatan dicapai dengan
negara-negara ASEAN, resikonya
adalah Indonesia akan kehilangan
daya tarik, dan tertinggal dalam hal
perdagangan dan investasi Uni Eropa di
kawasan Asia. Kita perlu menghindari
skenario tersebut.”

Saling Melengkapi

Wakil Ketua Umum Kadin
Indonesia Chris Kanter mengemukakan
bahwa berbeda dari hubungan bilateral
lainnya, Indonesia dan UE memiliki
kepentingan yang saling melengkapi.
“Kita
membutuhkan
investasi
Eropa, dan Eropa perlu pasar negara

berkembang. Keduanya merupakan
mitra yang sempurna.”
Hal senada disampaikan oleh Ketua
Kamar Dagang Eropa di Indonesia
Jakob Friis Sorensen, “Ekonomi
Indonesia dan Eropa saling melengkapi.
Bisnis Eropa dapat memberi solusi bagi
setiap tantangan di Indonesia di setiap
sektor. Dengan demikian kita perlu
menciptakan lingkungan yang kondusif
bagi investasi dan kemitraan.”
UE dan Indonesia telah membangun
hubungan komersial yang kuat, dengan
perdagangan bilateral bernilai EUR 25
miliar pada 2012. Selain itu, Uni Eropa
adalah investor kedua terbesar dalam
perekonomian Indonesia.
Dalam beberapa tahun terakhir,
diperkirakan 1.000 perusahaan Eropa
telah berinvestasi sekitar EUR 130
miliar dalam perekonomian Indonesia
dan secara langsung mempekerjakan
1,1 juta orang Indonesia.
Meskipun
Indonesia
adalah
ekonomi terbesar di ASEAN namun
keseluruhan perdagangan bilateral
UE - Indonesia yang mencapai rekor
tertinggi EUR 25 miliar masih jauh
di bawah beberapa negara tetangga,
seperti Singapura EUR 52 miliar,
Malaysia EUR 35 miliar dan Thailand
EUR 32 miliar.
Lebih jauh lagi, meskipun UE
merupakan salah satu sumber terbesar
foreign direct investment (FDI) bagi
Indonesia selama periode 2004-2010 ,
Indonesia hanya menerima 1,6 % dari
semua FDI UE ke Asia, dan hanya 6 %
dari semua investasi UE yang mengalir
ke kawasan ASEAN.
Berdasar latar belakang ini
pemimpin bisnis Indonesia dan Eropa
menekankan bahwa sudah saatnya
untuk menambah nilai kemitraan
komersial strategis antara UE dan
Indonesia dengan bergerak menuju
CEPA.
Dengan
mempertimbangkan
khususnya,
komplementaritas
ekonomi Eropa dan Indonesia serta
gambaran ekonomi positif baru-baru
ini di beberapa pasar Eropa,sangatlah
penting untuk memanfaatkan potensi
besar perdagangan dan investasi UE
-Indonesia. mi
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Pelopor Peleburan Aluminium
Pada 6 Januari 1976, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), perusahaan patungan antara
pemerintah Indonesia dan Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd, didirikan di Jakarta.  Inalum adalah
perusahaan yang membangun dan mengoperasikan Proyek Asahan, sesuai dengan Perjanjian Induk
antara Indonesia dan pihak Jepang.

P

erbandingan saham antara
pemerintah Indonesia dan
Nippon Asahan Aluminium
Co., Ltd (NAA) saat
perusahaan didirikan adalah 10% dan
90%. Pada Oktober 1978 perbandingan
itu menjadi 25% dan 75%, lalu sejak
Juni 1987 menjadi 41,13% dan 58,87%,
dan sejak 10 Februari 1998 menjadi
41,12% dengan 58,88%.
Untuk melaksanakan ketentuan
dalam Perjanjian Induk, Pemerintah
Indonesia kemudian mengeluarkan SK
Presiden No. 5/1976 yang melandasi
terbentuknya Otorita Pengembangan
Proyek
Asahan
sebagai
wakil
Pemerintah yang bertanggung jawab
atas lancarnya pembangunan dan
pengembangan Proyek Asahan.
Inalum dapat dicatat sebagai
pelopor dan perusahaan pertama di
Indonesia yang bergerak dalam bidang
industri peleburan aluminium dengan
investasi sebesar 411 miliar yen, dengan
proyek pembangkit listrik tenaga air
(PLTA).
Pertama,
Pembangkit
Listrik
Tenaga Air (PLTA).
Inalum
membangun
dan
mengoperasikan PLTA yang terdiri dari
stasiun pembangkit listrik Siguragura
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dan Tangga yang terkenal dengan nama
Asahan 2 di Paritohan, Kabupaten
Toba Samosir, Sumatera Utara. Stasiun
pembangkit ini dioperasikan dengan
memanfaatkan air Sungai Asahan yang
mengalirkan air Danau Toba ke Selat
Malaka.
Oleh karena itu, listrik yang
dihasilkan sangat bergantung pada
kondisi permukaan air Danau Toba.
Pembangunan PLTA dimulai pada
9 Juni 1978. Pembangunan stasiun
pembangkit listrik bawah tanah
Siguragura dimulai pada 7 April 1980
dan diresmikan oleh Presiden Soeharto
dalam acara Peletakan Batu Pertama
yang diselenggarakan dengan tata cara
adat Jepang dan tradisi lokal.
Pembangunan
seluruh
PLTA
memakan waktu 5 tahun dan
diresmikan oleh Wakil Presiden Umar
Wirahadikusuma pada 7 Juni 1983.
Total kapasitas tetap 426 MW dan
output puncak 513 MW. Listrik yang
dihasilkan digunakan untuk pabrik
peleburan di Kuala Tanjung.
Kedua,
Pabrik
Peleburan
Aluminium.
Inalum
membangun
pabrik
peleburan aluminium dan fasilitas
pendukungnya di atas area 200 ha di

Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka,
Kabupaten Batu Bara, kira-kira 110
km dari kota Medan, Ibukota Provinsi
Sumatera Utara.
Pabrik peleburan dengan kapasitas
terpasang 225.000 ton aluminium
per tahun ini dibangun menghadap
selat Malaka. Pembangunan pabrik
peleburan ini dimulai pada 6 Juli 1979
dan tahap I operasi dimulai pada 20
Januari 1982.
Pembangunan ini diresmikan oleh
Presiden Soeharto yang didampingi
oleh 12 Menteri Kabinet Pembangunan
II. Operasi pot pertama dilakukan pada
15 Februari 1982 dan Maret 1982,
aluminium ingot pertama berhasil
dicetak.
Pada 14 Oktober 1982, kapal Ocean
Prima memuat 4.800 ton Aluminium
Ingot meninggalkan Kuala Tanjung
menuju Jepang untuk mengekspor
produk Inalum dan membuat Indonesia
sebagai salah satu negara pengekspor
aluminium di dunia. Produksi kesatu
juta ton berhasil dicetak pada 8
Februari 1988, kedua juta ton pada
2 Juni 1993, ketiga juta ton pada 12
Desember 1997, keempat juta ton pada
16 Desember 2003 dan kelima juta ton
pada 11 Januari 2008.
Produk Inalum sebagai bahan baku
industri hilir seperti ekstrusi, kabel
dan lembaran aluminium diekspor ke
Jepang dan dipasarkan di dalam negeri.
Kualitas produk Inalum adalah 99,70%
dan 99,90%.
Pabrik peleburan aluminium di
Kuala Tanjung bergerak dalam bidang
mereduksi alumina menjadi aluminium
dengan menggunakan alumina, karbon,
dan listrik sebagai material utama.
Pabrik ini memiliki 3 pabrik utama,
pabrik Karbon, pabrik Reduksi, dan
pabrik Penuangan, serta fasilitas
pendukung lainnya. mi
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Menghentikan Kelucuan
Inalum telah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi per 1 November 2013, adapun pengakhiran
secara tuntas kerja sama antara pihak Indonesia dan Jepang diproyeksikan rampung sebelum
akhir 2013. Apa langkah Indonesia selanjutnya?

S

esuai
dengan
perjanjian,
keberadaan Jepang di PT
Indonesia Asahan Aluminium
(Inalum) berakhir 31 Oktober
2013. Untuk mendukung akuisisi
saham pihak Jepang, pemerintah
sebelumnya telah menyiapkan dana
dari APBN 2012 (Rp2 triliun), dan
APBN 2013 (Rp5 triliun).
Seiring jatuhnya Inalum ke
Indonesia maka perusahaan alumunium
itu dipastikan menjadi badan usaha
milik negara (BUMN).
Menteri Perindustrian (Menperin)
M.S. Hidayat mengatakan pada 1
November 2013 Inalum 100% dimiliki
oleh Indonesia. Setelah diambil,
akan dilakukan perubahan struktur
manajemen dari Inalum, agar dapat
diisi oleh orang dalam negeri.
Inalum akan dikelola oleh direksi
yang seluruhnya orang Indonesia. “Top
eksekutif enggak ada orang Jepang.
Prinsipnya, kalau sudah 100% tidak ada
lagi orang Jepang,” kata Hidayat.

Untuk itu, pemerintah telah
melakukan seleksi untuk calon-calon
jajaran dewan direksi baru Inalum. “Fit
and proper test sudah selesai, sekarang
sudah masuk penentuan formasi,” kata
Deputi Bidang Usaha Industri Strategis
dan Manufaktur Kementerian BUMN
Dwijanti Tjahjaningsih di Jakarta.
Calon-calon
direksi
Inalum
seluruhnya berasal dari Indonesia.
Adapun, pengambilan calon-calon
direksi tersebut berasal dari internal
BUMN yang sudah profesional.
Akan tetapi, Dwijanti tidak dapat
menginformasikan
lebih
lanjut
mengenai calon-calon tersebut. “Masih
dalam proses. Belum keputusan final,”
katanya.
Sebelumnya Menteri BUMN
Dahlan Iskan menyatakan tidak
akan mengganti nama PT Indonesia
Asahan Aluminium (Inalum), namun
hanya mengubah jajaran direksi yang
sebelumnya. “Namanya PT Inalum,
direksinya lagi seleksi, sudah tidak

ada orang Jepang, tapi kalaupun ada
tidak apa-apa,” kata Dahlan.
Selain itu, menurut Hidayat, telah
pula disiapkan rencana penambahan
kapasitas produksi alumunium dari
250.000 ton per tahun menjadi 450.000
ton dalam 2-3 tahun mendatang.
Selain itu menambah jumlah
tungku
peleburan,
juga
perlu
membangun pembangkit listrik baru
untuk kebutuhan energi pabrik itu.
Dananya diperkirakan US$ 1 miliar
atau sekitar Rp 11 triliun. “Dananya
bisa dari IPO (initial public offering) dan
penawaran saham ke pemda,” katanya.
Sejauh ini, ada opsi untuk melibatkan
BUMN guna pengembangan Inalum.
Salah satu yang siap adalah Aneka
Tambang.
“Kami
juga
mengembangkan
kluster industri alumunium di Kuala
Tanjung. Investor Jepang akan
ditawarkan terlibat untuk membangun
industri hilirnya,” ucap Hidayat.
Selain itu, pemerintah akan
menghentikan impor alumina dari
Australia yang selama ini bahan bakunya
berasal dari Inalum, dan menghentikan
ekspor bauksit ke negara itu. “Kami
akan menghentikan ‘kelucuan’ seperti
itu. Kalau mau (bauksit) mereka harus
investasi di sini,” ujar Hidayat.
Dia menegaskan Inalum akan
terus dikembangkan menjadi industri
alumunium
agar
kinerja
tetap
bertumbuh pasca pengambilalihan
sepenuhnya oleh Indonesia. “Jangan
sampai manajemen beralih, tetapi
kinerjanya menurun,” tukas Hidayat.
Bila kinerjanya justru menurun, itu
juga sama saja dengan melanjutkan
kelucuan Inalum ketika dipimpin oleh
orang-orang dari Negeri Sakura itu. mi
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Negosiasi di Singapura
Sesuai dengan perjanjian,  keberadaan pihak Jepang di PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)
berakhir 31 Oktober 2013. Namun, negosiasi masih harus dituntaskan karena adanya perbedaan
pandangan soal harga transfer kepemilikan di antara kedua belah pihak.

S

oal harga, pihak Indonesia
mengacu pada hasil audit
Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP)
senilai US$558 juta. Akan tetapi, NAA
tidak mau dengan jumlah angka sebesar
itu. Pihak Jepang juga mengancam
akan membawa masalah tersebut ke
badan arbitrase internasional.
Pemerintah sepakat untuk tidak
menyelesaikan
perbedaan
angka
transfer kepemilikan Inalum dari
pihak Jepang melalui jalur arbitrase
internasional. BPKP dan Kementerian
Keuangan menyepakati angka transfer
kepemilikan Inalum maksimal US$558
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Juta.
“Kami sepakat angkanya paling
tinggi (maksimal) USD558 Juta. Tapi
kami terus berupaya agar nanti bisa di
bawah angka tersebut,” tutur Menteri
Perindustrian MS Hidayat seusai Rapat
Koordinasi di Kantor Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian
Jakarta.
Untuk menyelesaikan masalah
tersebut,
kedua
belah
pihak
melanjutkan perundingan di Singapura,
(12/11/2013). Hasilnya ada lima poin.
Pertama, Kedua belah pihak sepakat
tak akan membawa masalah perbedaan
nilai buku Inalum terkait dengan

transisi pengakhiran kerjasama NAA
di Inalum ke arbitrase internasional.
Kedua, ada titik temu sementara
soal nilai buku Inalum, yaitu sebesar
US$ 556 juta. Artinya angka nilai buku
sudah turun dari kesepakatan kedua
pihak sebelumnya sebesar US$ 558
juta. Namun, masih perlu ada audit.
Ketiga, proses transisi kepemilikan
saham NAA di Inalum akan dilakukan
dengan skema transfer saham.
Skema ini mengalami perubahan
dari kesepakatan sebelumnya yang
berpegang pada transfer aset, yang
risikonya diselesaikan melalui arbitrase.
Keempat, kedua pihak menyepakati
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akan menunjuk auditor independen
terkait nilai nilai buku sementara yang
disepakati US$ 556 juta. Harapannya
prosesnya memakan waktu 3 minggu.
Apapun hasil audit akan disepakati
oleh kedua pihak, termasuk soal
konsekuensi kurang atau lebih dari nilai
US$556 juta.
Kelima, setelah ada termination
agreement, pemerintah Indonesia bisa
langsung melakukan pembayaran tanpa
melalui proses arbitrase. Menurutnya,
hasil audit independen itu diperkirakan
tak jauh berbeda dengan nilai buku yang
disepakati. Cara ini dianggap paling
singkat daripada harus melalui arbitrase
yang memakan waktu tahunan.
“Kemarin ada kesepakatan dengan
harga sementara US$ 556 juta, ini angka
sementara masih perlu diaudit. Kalau
tak ada perubahan lagi, minggu depan
saya menandatangani pengakhiran
kerjasama atau termination agreement,
setelah itu langsung melakukan
pembayaran,” katanya.
Mantan Ketua Kadin ini mengakui
hingga saat ini Indonesia memang
belum melakukan pembayaran terkait

saham NAA di Inalum. Namun
ia menegaskan berdasarkan master
agreement seluruh aset Inalum per 1
November sudah milik pemerintah
Indonesia.
“Menurut master agreement mulai
1 November 2013 seluruh aset Inalum
dimiliki pemerintah Indonesia, hanya
pembayarannya belum terjadi,” katanya.
Seperti diketahui dalam proses
perundingan, NAA yang memiliki
sebagian saham di Inalum sudah
menurunkan tawaran nilai buku Inalum
menjadi US$ 626 juta dari US$ 650
juta, kemudian turun menjadi US$ 558
juta, hingga akhirnya turun menjadi
US$ 556 juta.
Untuk melanjutkan perundingan
menjelang pengakhiran suatu agreement
yang berjalan 30 tahun itu, Indonesia
mengirimkan sebuah tim 5 orang ke
Jepang. “Ada kabar baik. Hari ini tim
kecil saya di Tokyo menginformasikan
bahwa kesepakatan harga telah
dicapai,” katanya, Rabu (27/11/2013).
Dia menyatakan harga yang disepakati
US$556,7 juta.
Penetapan termination agreement

diharapkan
berjalan
lancar.
Kementerian Perindustrian berharap
pengakhiran kerjasama PT Inalum
dengan NAA dapat dilakukan di
Indonesia sebelum 12 Desember 2013,
karena pada 12-13 Presiden akan ke
Jepang menghadiri Asean Japan.
Inalum adalah usaha patungan
pemerintah
Indonesia
dengan
Jepang. Proyek ini didukung aset dan
infrastruktur dasar, seperti pembangkit
listrik tenaga air dan pabrik peleburan
aluminium berkapasitas 230-240 ribu
ton per tahun.
Pemerintah Indonesia memiliki
41,13% saham Inalum, sedangkan
Jepang memiliki 58,87% saham yang
dikelola konsorsium NAA. Konsorsium
NAA beranggotakan Japan Bank for
International Cooperation ( JBIC)
yang mewakili pemerintah Jepang
50% dan sisanya oleh 12 perusahaan
swasta Jepang. Berdasarkan perjanjian
RI-Jepang pada 7 Juli 1975, kontrak
kerjasama pengelolaan Inalum berakhir
31 Oktober 2013. mi
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Dukungan DPR

Menjelang habis kontrak
perjanjian dengan pihak
Jepang per 31 Oktober 2013,
pemerintah secara maraton
melakukan sejumlah
persiapan pengambil-alihan
Inalum, termasuk termasuk
meminta dukungan DPR RI.
Sempat tersendat karena
Komisi XI tak quorum, Menkeu
mengingatkan pentingnya
penyelesaian seluruh proses
untuk merampungkan
nasionalisasi Inalum dalam
waktu cepat.
48
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R

apat Kerja (Raker) Komisi
XI DPR RI dan Pemerintah
dalam rangka membahasan
usulan
nilai
transfer
kepemilikan PT Indonesia Asahan
Aluminium
(Inalum)
sedianya
dilakukan pada tanggal (24/10/2013),
namun tak menghasilkan keputusan
karena hanya dihadiri oleh 16 anggota
DPR, termasuk 2 orang anggota yang
absen.
Rapat yang dibuka sejak pukul
17.45 WIB itu sempat diskors sampai
pukul 19.15 WIB. “Mengingat ini
menyangkut persetujuan nilai transaksi
yang tidak kecil, maka saya usulkan
rapat ini kita tunda sampai mayoritas
anggota hadir dalam rapat,” tutur Ketua
Komisi XI, Oly Dondokambey.
Menteri
Keuangan
Chatib

Basri mengingatkan DPR RI akan
pentingnya penyelesaian seluruh proses
yang diperlukan untuk merampungkan
nasionalisasi PT Indonesia Asahan
Aluminium (Inalum) dalam waktu
yang cepat.
“Pasalnya keputusan persetujuan
pencairan anggaran untuk transfer
kepemilikan Inalum hingga saat ini
belum juga diputuskan,” kata dalam
rapat bersama Komisi XI DPR RI
mengenai
persetujuan
pencairan
anggaran untuk proses transfer
kepemilikan Inalum, di Gedung
Nusantara I, tanggal (24/10/2013)
malam.
Penandatanganan
pengakhiran
kontrak kerja dengan Jepang mengenai
Inalum sedianya dilakukan esok
harinya, namun terpaksa diundur
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lantaran belum ada keputusan dari
Komisi XI DPR, kata Menperin
M.S. Hidayat seusai acara Rakornas
Memberdayakan Investor dan Produk
Lokal Indonesia untuk Menjadi Pemain
Utama di Pasar Global.
Sampai saat ini Menteri Keuangan
(Menkeu) Chatib Basri tengah
melakukan komunikasi intens dengan
Komisi XI untuk menyelesaikan
persetujuan pengambilalihan Inalum.
Tujuannya agar tahap tanda tangan
pengakhiran kontrak kerja dengan
Jepang dapat direalisasikan.
Enam Rapat Kerja Pemerintah
dengan Komisi XI kembali di Gedung
Nusantara I Senayan, Jakarta, tanggal
(30/10/2013).
Lewat
perdebatan
alot selama kurang lebih 4 jam
antara pemerintah yang terdiri dari
Kementerian Keuangan, Kementerian
Perindustrian, Kementerian BUMN,
Kepala BPKP, Konsultan dan Tim
Perunding, dan 31 anggota Komisi
XI yang hadir, akhirnya diperoleh
persetujuan nilai transfer kepemilikan

K

(pengambilalihan) Inalum dengan
berpegang pada hasil audit Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) sebesar US$558 Juta.
“Saya
memberikan
apresiasi
setinggi-tingginya untuk bapak ibu
anggota DPR atas kerja sama dan
dukungannya
untuk
pemerintah
khusus untuk proses Inalum ini,” tutur
Menkeu Chatib Basri.
Angka yang disepakati ini, seperti
dijelaskan Kepala BPKP Mardiasmo,
merupakan jumlah dari hasil audit
BPKP per 31 Maret 2013 dan proyeksi
sampai 31 Oktober 2013.
Proses negosiasi yang belum
memberikan kepastian besar angka
pengambilalihan Inalum, membuat
DPR menyepakati nilai maksimal
sesuai besaran dalam APBNP 2013
yakni Rp7 triliun dengan maksimal
transaksi sesuai angka BPKP, US$558
juta.
Dukungan
sebelumnya
juga
diberikan Komisi VI dalam Raker
bersama empat menteri, Selasa

(22/10/2013). Ada lima rekomendasi
yang disampaikan Ketua Komisi VI
DPR RI Airlangga Hartanto.
Pertama, persetujuan usaha tim
perunding proyek Asahan dan meminta
pengambilalihan
bisa
terlaksana.
Kedua, menyetujui pembayaran share
transfer sesuai master agreement. Ketiga,
pengelolaan Inalum akan tetap berada di
bawah Kementrian BUMN. Keempat,
menerima
keinginan
Pemerintah
Sumut beserta 10 kabupaten/ kota
untuk memiliki saham Inalum. Kelima,
Komisi VI mengawasi pelaksanaan
hasil rapat ini melalui Panja Inalum.
Selain itu, persetujuan akuisisi
Inalum juga diberikan oleh Komisi
VII. Menurut Menteri ESDM Jero
Wacik, ikut andilnya Komisi VII
dalam persetujuan pengambilalihan
disebabkan Kementerian ESDM yang
notabene di bawah pengawasan Komisi
VII memiliki wewenang di sektor
energi. mi

Enam POIN Komisi XI

omisi XI DPR RI melakukan rapat kerja
selama kurang lebih 4 jam. Rapat tersebut
menyetujui angka transfer kepemilikan
(pengambilalihan) PT Indonesia Asahan Aluminium
(Inalum) dari pihak Nippon Asahan Aluminium
(NAA).
Adapun isi keputusan rapat yang bertempat di
Gedung Nusantara I Senayan, Rabu (30/10/2013).
1. Sesuai dengan kesimpulan rapat kerja komisi
XI DPR RI dengan Menteri Keuangan pada
tanggal 15 Oktober 2012, Komisi XI DPR RI pada
prinsipnya menyetujui penggunaan anggaran
sebesar Rp 2 triliun yang bersumber dari APBNP
tahun 2012 dan anggaran sebesar Rp 5 triliun
yang bersumber dari APBN tahun 2013 untuk
melakukan pembelian kepemilikan Nippon
Asaham Alumunium (NAA) sebesar 58,88 persen
PT INALUM.
2. Komisi XI DPR dan Pemerintah sepakat nilai
pengambilalihan PT INALUM oleh pemerintah
sebagaimana pada poin 1 didasarkan pada

3.

4.

5.

6.

hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) yang berakhir pada
tanggal 31 Oktober 2013.
Proses pengelolaan lebih lanjut PT Inalum oleh
Pemerintah harus tunduk kepada UU No 1 tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
Peraturan perundang undangan lainnya.
Komisi XI DPR RI dan Pemerintah sepakat
dalam pengambilalihan PT Inalum sudah
memperhitungkan tanggung jawab lingkungan.
Komisi XI DPR RI dan Pemerintah menyepakati
pasca pengambialihan PT Inalum untuk
melakukan penyempurnaan tata kelola dan
proyeksi bisnis PT Inalum.
Pemerintah berkewajiban untuk menjelaskan
lebih lanjut mengenai manfaat ekonomi (seperti
dividen, pejak dan lain sebagainya), sosial dan/
atau manfaat lainnya dalam pengambilalihan
58,88 persen saham NAA di PT Inalum
berdasarkan Pasal 41 UU no 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara.
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LaporanKhusus

Jejak Jepang di Proyek Asahan
Setelah upaya memanfaatkan potensi Sungai Asahan yang mengalir dari Danau Toba di Propinsi
Sumatera Utara untuk menghasilkan tenaga listrik mengalami kegagalan pada masa pemerintahan
Hindia Belanda, pemerintah Republik Indonesia bertekad mewujudkan pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Air (PLTA) di sungai tersebut.

T

ekad ini semakin kuat ketika
tahun 1972 pemerintah
menerima dari Nippon
Koei, sebuah perusahaan
konsultan Jepang laporan tentang studi
kelaikan Proyek PLTA dan Aluminium
Asahan. Laporan tersebut menyatakan
bahwa PLTA laik untuk dibangun
dengan sebuah peleburan aluminium
sebagai pemakai utama dari listrik yang
dihasilkannya.
1972. Pemerintah menerima studi
kelaikan Proyek PLTA dan Aluminium
Asahan dari Nippon Koei, sebuah
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perusahaan konsultan Jepang. Laporan
itu menyatakan PLTA laik untuk
dibangun dengan sebuah peleburan
aluminium sebagai pemakai utama
listrik yang dihasilkan.
7 Juli 1975 di Kikuchi Room,
Hotel Imperial, Tokyo. Setelah melalui
perundingan-perundingan
panjang
dan bantuan ekonomi Pemerintah
Jepang untuk proyek ini, Pemerintah
Indonesia dan 12 perusahaan penanam
modal
Jepang
menandatangani
Perjanjian Induk untuk PLTA dan
Pabrik Peleburan Aluminium Asahan,

yang kemudian dikenal dengan sebutan
Proyek Asahan. Kontrak kerjasama
pengelolaan Inalum berakhir 31
Oktober 2013.
25 November 1975. Di Tokyo,
12 perusahaan tersebut bersama
pemerintah
Jepang
membentuk
perusahaan dengan nama Nippon
Asahan Aluminium Co., Ltd (NAA)
berkedudukan di Tokyo.
6 Januari 1976, PT Indonesia
Asahan
Aluminium
(Inalum),
sebuah
perusahaan
patungan
antara pemerintah Indonesia dan

LaporanKhusus

Nippon Asahan Aluminium Co.,
Ltd, didirikan di Jakarta. Inalum
membangun dan mengoperasikan
Proyek Asahan, sesuai dengan
Perjanjian Induk. Perbandingan saham
antara pemerintah Indonesia dan
Nippon Asahan Aluminium Co., Ltd
saat didirikan 10% : 90%. Per Oktober
1978, perbandingan saham menjadi
25%: 75%, per Juni 1987 menjadi
41,13% : 58,87%, per 10 Februari 1998
menjadi 41,12%: 58,88%.
Otorita Pengembangan Proyek
Asahan sebagai wakil Pemerintah
yang bertanggung jawab atas lancarnya
pembangunan dan pengembangan
Proyek Asahan dibentuk berdasar SK
Presiden No. 5/1976.
• 19 Desember 2007.
Rakor
di
Kementerian
Keuangan
memutuskan kontrak Inalum tidak
akan diperpanjang.
• 8 November 2010. Menperin M.S.
Hidayat ditunjuk sebagai Ketua
Tim Negosiasi Inalum, berdasarkan
Keppres.
• 18 Februari 2011. Tim negosiasi
Inalum dan Jepang dijadwalkan
bertemu. Di mana, pihak Jepang
akan menyampaikan argumentasi
untuk melanjutkan kepemilikan
atas Inalum. Sedangkan Indonesia
akan menyampaikan keinginan
untuk meningkatkan performa

•

•

•

•

Inalum.
3 Juli 2012. Kemenkeu meminta
agar DPR untuk menyetujui
pengambilalihan aset Inalum.
Diusulan penggunaan dana investasi
untuk meningkatkan kapasitas
pemerintah termasuk hak-hak
yang diperoleh melalui perjanjian
atau kerjasama. Pemerintah akan
menambah anggaran dana dalam
APBN 2013 sebesar Rp5 triliun
untuk mengambil alih Inalum.
24 Juni 2013.
Kementerian
Koordinator
Perekonomian
melakukan
rapat
koordinasi
dengan Kementerian Keuangan
dan Kementerian Perindustrian.
Perbedaan nilai buku mengenai
perambilalihan Inalum harus segara
diselesaikan. Tidak ada perbedaan
pendapat soal waktu pengembalian
Inalum ke pihak Indonesia, yakni
pada 31 Oktober 2013.
25 Juni 2013. Komisi VI Dewan
Perwakilan
Rakyat
(DPR)
memutuskan untuk membentuk
rapat Panja untuk membahas
detail
mengenai
pembahasan
pengambilalihan Inalum.
10 September 2013. Pemerintah
siap menggulirkan penyelesaian
mayoritas saham Inalum ke
Arbitrase
Internasional
jika
negosiasi dengan Jepang mengalami

•

•

•
•
•

•
•

•

jalan buntu.
21 Oktober 2013.
BPKP
dan
Kementerian
Keuangan
menyepakati
angka
transfer
kepemilikan Inalum maksimal
US$558 Juta.
22 Oktober 2013. Ketua Komisi
VI DPR RI Airlangga Hartanto
menyampaikan
rekomendasi
dukungan pengalihan Inalum, di
antaranya menyetujui pembayaran
share transfer.
24 Oktober 2013. Raker Komisi
XI DPR RI dan Pemerintah tidak
quorum, diskors.
25 Oktober 2013. Penandatanganan
pengakhiran kontrak kerja dengan
Jepang ditunda.
30 Oktober 2013. Komisi XI
DPR RI menyetujui nilai transfer
kepemilikan
Inalum
dengan
berpegang pada hasil audit BPKP
sebesar US$558 Juta.
31 Oktober 2013. Masa habis
Jepang di Inalum
26 November 2013. Tim negosiasi
(5 orang) ke Tokyo. Indonesia
Jepang menyetujui harga transfer
US$556,7 juta.
12 Desember 2013. Presiden akan
melawat ke Jepang menghadiri
Asean Japan. mi

Media Industri • No. 05 - 2013

51

Insert

Penyuluh Wirausaha Baru Industri

Berbagai upaya dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran, salah satunya melalui
Pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional yang diinisiasi oleh Presiden pada 2 Februari
2010 di Gedung Smesco, Jakarta.

A

dapun
program
yang
dilaksanakan Kementerian
Perindustrian di antaranya
adalah
penciptaan
wirausaha baru industri kecil dan
menengah (WUB IKM). Ini sesuai
dengan amanat oleh Kepres Nomor 28
Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri
Nasional, yaitu membuka kesempatan
luas kepada masyarakat untuk berusaha
di sektor industri.
“Keberadaan WUB diharapkan
mampu menjadi lokomotif penggerak
perekonomian daerah serta berperan
dalam menanggulangi pengangguran
dan
menghambat
urbanisasi,”
kata Menteri Perindustrian dalam
sambutannya yang dibacakan Dirjen
IKM Euis Saedah pada Pembukaan
Pameran Produk Unggulan Binaan
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Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)
dan Wirausaha Baru Industri di
Plasa Pameran Industri, Kementerian
Perindustrian, Jakarta.
Pameran yang diselenggarakan
selama 3 hari (6–8/11/2013). Diikuti
47 peserta terdiri dari 30 TPL-IKM
Angkatan 2008 perwakilan Provinsi
dan 17 TPL-IKM Angkatan 2007,
dan kalangan wirausaha baru dengan
menampilkan
berbagai
komoditi
pangan, kerajinan, sandang, kimia
bahan bangunan dan logam.
Pameran tersebut diselenggarakan
oleh Direktorat Jenderal IKM,
dengan
tujuan
membangkitkan
semangat kewirausahaan khususnya di
kalangan generasi muda dalam rangka
mempromosikan serta mengangkat
produk-produk binaan dan hasil

produksi TPL sehingga penggunaan
produk dalam negeri dapat lebih
ditingkatkan.
Euis mengatakan peluang bagi para
wirausaha untuk mengembangkan
usahanya dan bisnisnya masih sangat
terbuka. Hal ini mengingat Indonesia
memiliki sumber daya alam yang
besar dan sumber daya manusia atau
penduduk yang produktif, permintaan
barang dan jasa bagi penduduk juga
besar seiring lebih membaiknya daya
beli masyarakat, serta penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi makin baik.
Menurut Dirjen IKM, bangsa atau
masyarakat yang memiliki penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang
makin tinggi, maka akan memiliki
modal atau capital yang akan ditransfer
menjadi penemuan-penemuan baru,

Insert

karya-karya baru, dan kreativitas baru.
Semuanya itu adalah modal utama bagi
seorang entrepreneur dan technopreneur
atau wirausaha.

Penyuluh Wirausaha

Sementara itu, dalam rangka
mencetak tenaga industrial profesional
sehingga mampu berperan sebagai
wirausaha baru industri andal,
Kementerian Perindustrian melalui
Peraturan
Menteri
Perindustrian
No.19/M-IND/PER/2/2007
melahirkan Program Beasiswa Tenaga
Penyuluh Lapangan yang telah dimulai
pada tahun 2007 dan berlangsung
sebanyak 7 angkatan hingga tahun
2013.
Melalui program tersebut, para
tenaga muda berprestasi direkrut untuk
mengikuti program pendididikan
setingkat D3 pada Unit Pendidikan
di
Lingkungan
Kementerian
Perindustrian. Setelah dinyatakan lulus,
mereka ditempatkan sebagai tenaga
penyuluh lapangan industri kecil
menengah (TPL-IKM) dengan sistem
kontrak selama dua tahun di propinsi,
kabupaten/kota sesuai daerah mereka
berasal.
Para TPL juga diterjunkan
langsung ke sentra IKM untuk
bertugas melakukan penyuluhan atau
pendampingan sekaligus menimba ilmu
melalui pengalaman dalam berinteraksi
langsung pada lingkungan industri.
“Berbekal
ilmu
pengetahuan
yang diperoleh selama masa kuliah,

pengalaman magang selama menjalani
masa kontrak dua tahun sebagai
penyuluh lapangan di industri kecil dan
menengah serta pembekalan melalui
diklat kewirausahaan yang telah
diperoleh, para TPL diharapkan kelak
selepas masa kontrak mampu menjadi
wirausaha baru yang mengangkat
perekonomian daerahnya,” tegas Dirjen
IKM.
Dirjen IKM berharap melalui
pameran ini dapat menggugah
semangat generasi muda khususnya
para TPL-IKM Program Beasiswa
untuk berwirausaha. “Rekan-rekan
sekalian tidak lagi berpikir akan
bekerja sebagai pegawai tetapi
termotivasi untuk menjadi pengusaha
sehingga pada akhirnya generasi muda
sebagai kader kaum cerdik cendekia

bangsa dapat menjadi pengusahapengusaha tangguh guna mewujudkan
kesejahteraan masyarakat Indonesia
yang lebih baik.”
Selain itu, diharapkan juga
kedepannya
para
TPL
dapat
menumbuhkembangkan
wirausaha
baru di lingkungan sekitarnya dengan
tetap menumbuhkan kreativitas dan
inovasi dalam menciptakan produk,
pasar, dan bisnis baru. mi
Pertumbuhan Produksi Industri
Manufaktur Mikro dan Kecil
Triwulan III/2013
Menurut Provinsi (persen)
No.

Provinsi

q-to-q

y-on-y

1

Aceh

1,90

-6,47

2

Sumatera Utara

-9,16

-2,73

3

Sumatera Barat

-7,29

5,83

4

Riau

-1,34

-3,93

5

Kepulauan Riau

-3,49

-4,38

6

Jambi

-7,96

-7,91

7

Sumatera Selatan

-5,03

-2,44

8

Bengkulu

-3,47

-12,42

9

Lampung

3,40

-7,26

10

Kep. Bangka Belitung

-2,10

-8,23

11

DKI Jakarta

-3,07

11,30

12

Jawa Barat

-7,29

9,33

13

Banten

-5,30

-2,52

14

Jawa Tengah

-6,82

6,80

15

DI Yogyakarta

-0,42

12,53

16

JawaTimur

-7,94

5,35

17

Bali

6,03

25,08

18

Nusa Tenggara Barat

-1,93

0,59

19

Nusa Tenggara Timur

0,08

1,61

20

Kalimantan Barat

-9,36

0,51

21

Kalimantan Tengah

6,99

-3,81

22

Kalimantan Selatan

0,55

22,35

23

Kalimantan Timur

4,68

9,99

24

Sulawesi Utara

5,35

3,24

25

Gorontalo

-2,34

15,48

26

Sulawesi Tengah

-3,47

1,39

27

Sulawesi Selatan

-3,70

-9,69

28

Sulawesi Barat

-7,51

-5,94

29

Sulawesi Tenggara

-2,81

-1,50

30

Maluku

4,52

11,07

31

Maluku Utara

12,12

25,55

32

Papua Barat

-13,41

-12,54

33

Papua

-2,41

-1,02

INDONESIA

-4,45

4,86
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Sekolah Perintis Manajemen Industri

Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) adalah salah satu perguruan tinggi di bawah
pengelolaan Kementerian, dan didesain dengan konsep perguruan tinggi terkemuka dalam
manajemen industri, yaitu The Sloan’s School of Industrial Management pada Massachussetts
Institute of Technology (MIT).

A

kademi
Pimpinan
Perusahaan (APP) saat
ini
merupakan
salah
satu perguruan tinggi di
bawah naungan Pusat Pendidikan
dan Pelatihan Industri, Sekretariat
Jenderal Departemen Perindustrian
yang
dipertegas
dengan
Surat
Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan No. 655/MPP/
Kep/10/2003 tentang Statuta Akademi
Pimpinan Perusahaan.
APP yang telah berdiri sejak 1957
ini telah meluluskan lebih dari 15.000
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alumni yang tersebar pada berbagai
bidang pekerjaan mulai dari wiraswasta,
pengusaha, pegawai swasta BUMN,
PNS, birokrat, akademisi dan Politisi.
Bahkan beberapa orang telah berhasil
menjadi pengusaha tingkat nasional
yang cukup sukses.
Sedangkan para alumni yang
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
maupun Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) mampu mencapai puncak
kedudukan dalam suatu Departemen
dan Non Departemen, serta posisi
strategis lainnya seperti Diplomat dan

Politisi di berbagai lembaga tinggi
negara seperti Dewan Perwakilan
Raykat (DPR), Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD).
Keanekaragaman dari keberhasilan
alumni
diwarnai
pula
dengan
keberhasilan
mereka
menempuh
jenjang pendidikan akademik tertinggi
sampai dengan gelar doktor. Jumlah
alumni yang besar tersebut merupakan
satu kekuatan yang besar karena
merupakan potensi jaringan kerja sama.
Kurikulum Akademi Pimpinan

Insert

Perusahaan mulai tahun akademik
2004/2005
telah
menggunakan
Kurikulum
Berbasis
Kompetensi
(KBK)
yang
disusun
melalui
pendalaman melalui diskusi dengan
para praktisi di bidangnya dan
dituangkan ke dalam SAP (Satuan
Acara Perkuliahan), GBPP (Garis
Besar Proses Pembelajaran), dan
Rencana Pengajaran serta telah
dijadikan sebagai pegangan bagi dosen
dan pedoman bagi mahasiswa dalam
proses pembelajaran.
Sesuai Surat Keputusan Badan
Akreditasi
Nasional
Perguruan
Tinggi,
Departemen
Pendidikan
Nasional Tentang Hasil dan Peringkat
Akreditasi Program Studi Untuk
Program Diploma di Perguruan Tinggi
tahun 2006, seluruh Program Studi di
APP telah mendapat akreditasi dengan
Predikat Baik “B“.
Dalam proses pembelajaran telah
dikembangkan Kurikulum Berbasis
Kompetensi yang telah dilengkapi
dengan
berbagai
laboratorium
seperti Laboratorium Bahasa Inggris,
Laboratorium
Komputer,
dan
laboratorium-laboratorium
untuk
setiap program studi.

KEUNGGULAN

Direktur
APP
Juli
Astuti
mengatakan terbuka bagi para pemuda
dan pemudi Indonesia untuk dididik
menjadi ahli madya manajemen melalui
jalur PPKA (program penelusuran
kemampuan akademik) dan jalur
reguler melalui seleksi penerimaan
mahasiswa baru (PMB).
“Ini mengingat kebutuhan tenaga
ahli manajemen industri saat ini
dan tahun mendatang meningkat
tajam seiring dengan kemajuan
sektor industri, perdagangan, dan
sektor lainnya,” katanya. APP juga
menumbuhkembangkan jiwa wirausaha
yang tangguh agar mampu bersaing di
era globalisasi.
Menurutnya,
APP
yang
menyelenggarakan
Program
D3
Jalur Vokasi mempunyai keunggulan
komparatif dibandingkan dengan
jenjang pendidikan sarjana (S1), a.l.
waktu perkuliahan lebih singkat, mudah
mencari pekerjaan karena lulusan

Program D3 lebih banyak dibutuhkan,
biaya relatif lebih murah, serta tidak
merepotkan orang tua, karena dapat
cepat bekerja dan melanjutkan ke
jenjang S1 dengan biaya sendiri.
Dalam struktur ketenagakerjaan,
kebutuhan tenaga kerja di tingkat
ahli madya (D-III) jauh lebih banyak
dibutuhkan daripada lulusan sarjana
(S1), antara lain karena jumlah lapangan
pekerjaan khususnya di level pelaksana
tingkat menengah (supervisor) lebih
banyak dibutuhkan.
Selain itu, APP juga memiliki
keunggulan kompetitif. Menurutnya,
pada awal perkuliahan mahasiswa
diberikan AMT (achievement motivation
training) untuk meningkatkan motivasi
berprestasi, dan penerapan Kurikulum
Berbasis Kompetensi (KBK) sesuai
dengan kebutuhan dunia kerja.
Mahasiswa pada semester VI
(semester akhir) mendapat pembekalan
materi Studium Generale yang terdiri
dari Plant Visit (Kunjungan Pabrik),
Diskusi, Seminar, Business Game
(Permainan/Simulasi Bisnis), pelatihan
kewirausahaan model CEFE (Creation
of Enterprises through Formation of
Entrepreneurs) dan Kerja Praktek/
magang di perusahaan.
Pemberian informasi lowongan kerja
melalui kerjasama dengan perusahaanperusahaan swasta nasional, swasta
asing dan BUMN. Informasi lowongan
kerja didasarkan pada permintaan
perusahaan-perusahaan
tersebut
terhadap para mahasiswa dan alumni
APP.

SEKOLAH PERINTIS

Menurut publikasi International
Labor Organization (ILO-PBB), APP
merupakan sekolah perintis manajemen
industri di Indonesia.
Akademi ini didirikan atas prakarsa
beberapa pejabat / tokoh di lingkungan
Kementerian Perindustrian pada 1957,
yakni suatu pendidikan pemimpin
perusahaan berupa kursus. Dua tahun
kemudian, dikembangkan menjadi
Akademi
Pemimpin
Perusahaan
disingkat APP berdasarkan SK Menteri
Perindustrian No. 488 / TU, tanggal 15
Januari 1959.
Jurusan yang dibuka pada waktu

itu Mekanik dan Kimia (sesuai dengan
kebutuhan), kemudian menjadi :
Akademi Pimpinan Perusahaan dengan
singkatan tetap APP. Kuliah dibuka
dan diresmikan pada 22 September
1959, sehingga pada 22 September
dinyatakan sebagai Hari Jadi APP
dengan mengambil 1957 sebagai tahun
berdirinya APP.
Pada 1960 jurusan diubah menjadi
Teknik Industri dan dibuka pula Jurusan
Umum Kepemimpinan. Pada sore hari
dibuka Kursus Asisten Akuntansi
Perusahaan (KAAP), yang pada 1963
menjadi Jurusan Akuntansi. Saat itu
hanya Jurusan Industrial Manajemen.
Pada 1968 dibentuk Pusat APP
dengan membawahi empat akademi,
yaitu APP (Akademi Pimpinan
Perusahaan), ATP (Akademi Teknik
Perusahaan), AEP (Akademi Ekonomi
Perusahaan) dan AAP (Akademi
Akuntansi Perusahaan). Dua tahun
kemudian keempat
akademi itu
disesuaikan lagi dan kembali menjadi
jurusan.
Pada 1973 terjadi perubahan
di mana Jurusan Pimpinan diubah
menjadi Jurusan Personalia, Jurusan
Teknik Perusahaan menjadi Jurusan
Produksi, Jurusan Ekonomi diubah
menjadi Jurusan Pemasaran, dan
Jurusan Akuntansi diubah menjadi
Jurusan Pembelanjaan.
Pada tahun akademi 1983/1984 sesuai
dengan SKB Menteri Perindustrian dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
No. 279/M/SK/VI/1981 dan No.
0818/0/1981 tanggal 6 Juni 1981, APP
mulai menyelenggarakan pendidikan
Program Diploma III (D.III) Jurusan
Manajemen Industri, dengan tetap
mengutamakan Manajemen Personalia,
Manajemen Produksi, Manajemen
Pemasaran dan Manajemen Keuangan.
Sejak 1983, Program Sarjana Muda
(B.Sc.) yang diselenggarakan oleh APP
mulai mengalami phasing out. Lulusan
terakhir Program Sarjana Muda adalah
pada 1986 dan sejak tahun ini program
yang dilaksanakan adalah Diploma
Tiga (D.III).
Kampus APP terletak di Jl. Timbul
No. 34, Cipedak, Jagakarsa, Jakarta
Selatan. mi

Media Industri • No. 05 - 2013

55

Teknologi

Etanol dari Ampas Tebu
B

Ampas tebu sebagai limbah
pabrik gula merupakan salah
satu bahan lignoselulosa
yang potensial untuk
dikembangkan menjadi
sumber energi, seperti
bioetanol.  Pabrik gula di
lingkungan PTPN X telah
mengoptimalkan ampas
sebagai pengganti BBM
untuk proses produksi,
sehingga positif untuk
efisiensi dan meningkan
profitabilitas perusahaan.

56

Media Industri • No. 05 - 2013

ahan lignoselulosa, termasuk
dari ampas tebu terdiri atas
tiga komponen utama, yaitu
selulosa, hemiselulosa, dan
lignin. Konversi bahan lignoselulosa
menjadi etanol pada dasarnya terdiri
atas perlakuan pendahuluan, hidrolisis
selulosa menjadi gula, fermentasi gula
menjadi etanol, dan pemurnian etanol
melalui proses distilasi dan dehidrasi.
Konversi
bahan
lignoselulosa
menjadi bioetanol mendapat perhatian
penting dari banyak kalangan karena
bioetanol dapat digunakan untuk
mensubstitusi bahan bakar bensin
untuk keperluan transportasi dan
aktivitas produksi.
Setidaknya ada tiga faktor yang

menjadi daya tarik sumber energi
terbarukan ini. Pertama, potensi
perolehan etanol dari ampas tebu
yang dihasilkan oleh pabrik gula di
Indonesia mencapai 614.827 kL/tahun
sehingga berpeluang membantu upaya
pemenuhan kebutuhan etanol untuk
bahan bakar yang diperkirakan sekitar
1,10 juta kL.
Kedua, kebutuhan dan konsumsi
energi terus meningkat dari tahun ke
tahun, sementara sumber daya alam
yang dapat menghasilkan energi makin
terkuras karena sebagian besar sumber
energi saat ini berasal dari sumber daya
alam yang tidak terbarukan, seperti
minyak, gas, dan batu bara.
Ketiga,
bioetanol
memiliki

Teknologi

karakteristik
yang
lebih
baik
dibandingkan dengan bensin karena
dapat
meningkatkan
efisiensi
pembakaran (Hambali et al. 2007)
dan mengurangi emisi gas rumah kaca
(Costello dan Chum 1998; DiPardo
2000; Hambali et al. 2007).
Keempat,
bahan
lignoselulosa
tersedia cukup melimpah dan tidak
digunakan sebagai bahan pangan
sehingga
penggunaannya
sebagai
sumber energi tidak mengganggu
pasokan bahan pangan. Di samping
itu, etanol juga merupakan bahan
kimia yang banyak fungsinya dalam
kehidupan sehari-hari.
Penggunaan etanol sebagai bahan
bakar terus berkembang. Menurut
Licht (2009), pada 1999 produksi
bahan bakar etanol mencapai 4.972
juta galon (setara 18.819 juta liter), dan
pada 2008 meningkat menjadi 17.524
juta galon (setara 66.328 juta liter).
Berdasarkan prakiraan kebutuhan
gasohol untuk kendaraan bermotor
di Indonesia pada tahun 2010 yang
mencapai 200.000 kL, dan pada
tahun 2015 dan 2020 masing-masing
600.000 dan 1,10 juta kL (Kompas
2005), produksi etanol dari biomassa
atau bioetanol perlu terus ditingkatkan.
Selama
ini, biomassa
yang
digunakan juga merupakan bahan
pangan, seperti jagung, ubi kayu, dan
molasse (Hermiati1, dkk, 2010). Oleh
karena itu, penggunaan bahan baku
yang jauh lebih murah dan tersedia
melimpah, yakni bahan lignoselulosa
dari limbah industri pertanian dan
kehutanan perlu terus dikembangkan,
misalnya ampas tebu sebagai hasil
samping pada pabrik gula.

PTPN X

Salah satu perusahaan yang
memanfaatkan limbah ampas tebu
menjadi bahan baku etanol adalah PT
Perkebunan Nusantara X (Persero).
Perusahaan yang berbasis di Surabaya
ini mengoptimalkan limbah padat tebu
berupa ampas (bagasse) untuk energi
terbarukan, etanol.
Pasalnya, ampas tebu dari hasil
proses produksi gula cukup berlimpah.
Bila per tahun ada sekitar 6 juta ton
tebu yang digiling di 11 pabrik gula

(PG) milik PTPN X, setidaknya
tersedia 1,8 juta ton ampas.
“Proses pengolahan tebu menjadi
gula menghasilkan sejumlah produk
samping, seperti ampas dan tetes,” kata
Direktur Utama PTPN X Subiyono.
Nah, sekitar 30% bagian tebu dalam
proses produksi gula akan menjadi
ampas.
Dari ampas sisa produksi tersebut,
sebanyak 1,3 juta - 1,5 juta ton ampas
itu digunakan sendiri untuk operasional
pabrik gula (PG). Adapun 300.000500.000 ton ampas sisanya dapat
dikonversi menjadi bioetanol.
“Satu pabrik bioetanol generasi
ketiga ini membutuhkan ampas
minimal 500 ton per hari,” kata
Subiyono. Dia melihat potensi ampas
tebu yang besar itu bisa digunakan
untuk substitusi bahan bakar minyak di
pabrik gula sekaligus mengembangkan
energi terbarukan berupa bioetanol.
Subiyono mengatakan pabrik gula
di lingkungan PTPN X selama ini
telah mengoptimalkan ampas sebagai
pengganti BBM untuk proses produksi
gula. Langkah ini berpengaruh positif
terhadap
peningkatan
efisiensi,
sehingga meningkatkan profitabilitas
perusahaan. Biaya BBM di pabrik gula
milik PTPN X menurun dari sekitar
Rp 130 miliar pada 2007 menjadi Rp 4
miliar pada 2012.
Menurutnya,
pengembangan

bioetanol dengan ampas tebu juga
lebih murah dibandingkan dengan
menggunakan tetes tebu (molasses).
Satu liter bioetanol butuh 5 kilogram
ampas. Harga 5 kilogram ampas itu
sekitar Rp 1.000.
Jika menggunakan tetes tebu,
dibutuhkan 4 kilogram tetes untuk
menghasilkan 1 liter bioetanol. Empat
kilogram tetes tebu harganya sekitar Rp
4.000. “Jadi pengembangan bioetanol
menggunakan ampas menjanjikan
profit margin yang lebih tebal
ketimbang menggunakan tetes tebu,”
ujarnya.
Saat ini, PTPN X memiliki
pabrik bioetanol berbasis tetes tebu
berkapasitas 330.000 kilo liter per tahun.
Fasilitas produksi yang terintegrasi
dengan Pabrik Gula Gempolkerep di
Mojokerto ini dibangun pada 2011
dengan dana investasi Rp467,79 miliar.
Saat ini, pengembangan bioetanol
dari ampas tebu tengah dikaji oleh tim
khusus, termasuk mengkaji pendirian
pabriknya. Kata Subiyono, “Ini
bagian dari diversifikasi usaha untuk
mengoptimalkan kinerja.”
Indonesia memang mempunyai
potensi besar dalam hal produksi energi
alternatif yang ramah lingkungan
berupa bioetanol dari limbah pertanian
atau biomass, termasuk limbah padat
industri gula, yaitu ampas tebu. mi
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Bioplastik Klobot Jagung
Keberadaan plastik sekarang ini tak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Plastik
umumnya terbuat dari minyak bumi. Tuntutan kelestarian lingkungan yang belakangan
menjadi tren mendorong plastik berbahan nabati.

D

engan angka produksi
280 juta ton pada 2011,
plastik memang menjadi
komoditas penting bagi
perekonomian. Hampir semua sektor
membutuhkan plastik, mulai dari
industri kemasan, industri transportasi,
industri furniture, hingga sektor
konsumen.
Pasar plastik juga menunjukkan
pertumbuhan. Global Industry Analysts,
Inc. memproyeksikan konsumsi plastik
pada 2015 akan mencapai 297,5 juta
ton. Namun, tuntutan kelestarian
lingkungan dalam beberapa tahun
terakhir telah mendorong peningkatan
permintaan terhadap plastik ramah
lingkungan (bioplastik).
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Bioplastik adalah plastik atau
polimer yang secara alamiah dapat
dengan mudah terdegradasi, baik
melalui serangan mikroorganisme
maupun oleh cuaca (kelembaban dan
radiasi sinar matahari).
Bioplastik terbuat dari sumber
biomassa, seperti minyak nabati,
amilum jagung, klobot jagung, amilum
ercis, atau mikrobiota. Sejumlah
material bioplastik telah dikembangkan
dan menjadi alternatif baru. Menurut
IBAW—organisasi bioplastik Eropa,
sekitar 85% plastik yang digunakan saat
ini bisa disubstitusi dengan bioplastik
(ProBIP, 2009).
Bioplastik menawarkan beragam
fungsi untuk mengoptimalkan aplikasi

dan memberi nilai tambah, sekaligus
mengurangi dampak lingkungan.
Bioplastik bisa diolah menjadi bagian
dari produk yang menggunakan
teknologi proses plastik konvensional.
Parameter
dari
perlengkapan
proses yang simple dapat disesuaikan
dengan spesifikasi masing-masing tipe
bioplastik.

PASAR

Permintaan terhadap bioplastik
di pasar sangat beragam, mulai
dari pengemasan, produk katering,
elektonika, otomotif, mainan anakanak, agrikultur, hingga perlengkapan
tekstil. Pertumbuhan permintaan

i c s a nd t he eU ’ s B i o eco n o m y
Teknologi

i c s a nd t he eU ’ s B i o eco n o m y

terhadap
solusi
yang
lestari
Pendorong pasar datang dari berteknologi matang. Mereka mampu
menunjukkan peningkatan permintaan dua aspek, internal dan eksternal. memperbaiki keseimbangan antara
terhadap produk ini.
Faktor eksternal membuat bioplastik manfaat lingkungan dan dampak
Kapasitas
produksi
bioplastik pilihan menarik. Hal ini tercermin lingkungan dari plastik. Analisis siklus
bioeconomysectors
pun meningkat. Pada 2011, produksi dalam tingginya tingkat penerimaan hidup menunjukkan bahwa bioplastik
bioplastik sekitar 1,2
juta ton. konsumen. Selain itu, efek luas dapat mengurangi emisi CO2 sebesar
inannualturnover
Data pasar European Bioplastics dipublikasikan
perubahan
iklim, 30%-70% dibandingkan dengan plastik
bioeconomysectors
intheEU.
memproyeksikan kapasitas produksi kenaikan
harga bahan fosil, dan konvensional (tergantung bahan dan
bioplastik akan meningkat
5 kali lipat meningkatnya ketergantungan pada aplikasi).
inannualturnover
Terlebih lagi , meningkatnya
pada 2016 menjadi sekitar 6 juta ton.
sumber daya fosil juga berkontribusi
intheEU.
pemanfaatan biomassa dalam aplikasi
bioplastik yang dipandang *Source:EuropeanBioplastics2012;EC-Communication
Bahan bioplastik baru, senyawa dan terhadap
“InnovatingforSustainableGrowth:ABioeconomyfor
bioplastik memiliki dua keuntungan:
master batch diciptakan setiap hari dan menguntungkan.
Europe”13.02.2012
Dari perspektif internal , bioplastik keterbaruan dan ketersediaan. mi
peningkatan fasilitas produksi terjadap
adalah bahan yang efisien dan *Source:EuropeanBioplastics2012;EC-Communication
pada on-stream.

llion EUroS

2
million
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“InnovatingforSustainableGrowth:ABioeconomyfor

Europe”13.02.2012
Global production
capacity of bioplastics

5,779

mana mikro - organisme yang tersedia di lingkungan
mengkonversi bahan menjadi bahan alam seperti air,
karbon dioksida dan biomassa (aditif buatan tidak
diperlukan!).
Proses biodegradasi tergantung pada kondisi
havebeendesignated
 lokasi atau
lingkungan sekitarnya (misalnya
suhu), pada materi itu sendiri, dan pada aplikasi.
bythe
Biodegradasi adalah properti yang melekat pada
havebeendesignated

bahan bioplastik tertentu yang dapat menguntungkan
EuropeanCommission
aplikasi tertentu (misalnya
sampah organik
bythekantong

bioplasticmarket’simmense
atau jasa gudang) .

ticS
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EuropeanCommission.
growthwillhelpdrivethe
Di mana menemukan bioplastik ?
bioplasticmarket’simmense
furtherBioplastik
evolution
of peran penting di bidang
sudah memainkan
growthwillhelpdrivethe
kemasan, pertanian, keahlian memasak, elektronik
inEurope.
a bioeconomy
konsumen dan otomotif untuk beberapa nama.

furtherDievolution
of
segmen pasar , bahan bioplastik yang digunakan
untuk memproduksi
produk ditujukan untuk penggunaan
a bioeconomy
inEurope.
jangka pendek , seperti film mulsa atau produk katering,
serta aplikasi tahan lama, seperti penutup ponsel atau
komponen interior untuk mobil.

Mengapa menggunakan bioplastik
bukan plastik ?

Bioplastik mendorong evolusi plastik . Ada dua
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odegradable,orboth.
berbeda
dari plastik konvensional sejauh bahwa mereka
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bioplasticsproduction
itu biobased, biodegradable, atau keduanya.
odegradable,orboth.
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bioplasticsproduction
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by2016.
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keunggulan utama produk plastik biobased dibandingkan
dengan versi konvensional. Mereka menghemat sumber
daya fosil dengan menggunakan biomassa yang dilahirkan
(per tahun) dan menyediakan potensi unik netralitas
karbon. Selanjutnya, biodegradasi adalah properti pengaya
jenis tertentu bioplastik . Menawarkan sarana tambahan
pemulihan di akhir siklus hidup produk. mi
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Sosok

Irwan Hidayat, President Director PT Sido Muncul, Tbk

Membesarkan Dua Warisan
Sido Muncul bermula dari sebuah usaha sederhana yang dirintis Ny. Rahkmat Sulistio pada 1951.
Irwan Hidayat, sang cucu Ny Rahkmat Sulistio, kemudian membangunnya menjadi sebuah pabrik
jamu tradisional dengan mesin-mesin mutakhir dengan beragam produk yang jangkauan pasar
global.

I

rwan Hidayat, bersama empat
saudara laki-lakinya, mewarisi
perusahaan pada 1972. Irwan
Hidayat yang lahir di Yogyakarta,
23 April 1947, itu menjadi Presiden
Direktur PT Sido Muncul. Irwan
sejatinya telah bekerja di pabrik
neneknya itu sejak 1970.
“Saya mulai bekerja ketika usia saya
23 tahun. Saya lulusan SMA, tidak punya
pengalaman jadi 20 tahun pertama itu
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tidak ada kemajuan,” kata Irwan.
Irwan memulai memodernisasi
pabrik Sido Muncul pada 1984, yakni
dengan merelokasi pabrik sederhananya
ke pabrik yang representatrif dengan
mesin-mesin modern.
Tak berhenti di situ, pada 11
November 2000, Sido Muncul kembali
meresmikan pabrik baru di Ungaran
yang lebih luas dan modern. Lokasi
pabrik terdiri dari bangunan pabrik

seluas 7 hektar, lahan Agrowisata ,1,5
hektar, dan sisanya menjadi kawasan
pendukung lingkungan pabrik.
Peresmian dilakukan oleh Menteri
Kesehatan, dan pada saat itu pula
PT Sido Muncul memperoleh dua
penghargaan sekaligus, yakni Cara
Pembuatan Obat Tradisional yang
Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan
Obat yang Baik (CPOB) setara dengan
farmasi, dan sertifikat inilah yang

Sosok

menjadikan Sido Muncul sebagai salah
satu pabrik jamu berstandar farmasi.
Langkah ekspansi berlanjut. Pada 10
Februari 2010 Sido Muncul melakukan
peletakan batu pertama pembangunan
pabrik bahan baku herbal seluas 3.000
m2.
Bagi Irwan, Sido Muncul yang
berlogo gambar nenek dan dirinya itu
merupakan warisan yang harus dirawat
dan dibesarkan. Warisan itu bukan
sekedar pabrik atau perusahaan, tetapi
juga sebuah jamu. Melalui strategi
jitunya, jamu tak hanya bertahan hingga
kini di Tanah Air, tatapi juga terkenal di
sejumlah pasar dunia, dari Hong Kong,
Timur Tengah, Suriname, Nigeria,
hingga Amerika Serikat.
Menurut Irwan, jamu adalah produk
kesehatan dan obat-obat alam. Dengan
demikian, yang harus dibangun adalah
kepercayaan. Oleh karena itu, sejak
1990 Irwan gencar meyakinkan orang
agar percaya dengan Sido Muncul, dan
berikutnya mereka akan percaya pada
produk - produknya.
Sido Muncul juga membidik segmen
orang asing, termasuk melalui publikasi
di Indonesia. Dia terinspirasi saat pergi
ke luar negeri dan survei ke toko-toko

Asia. Konsumennya juga banyak orang
asing. “Saya publikasikan di negeri
sendiri, targetnya pertama membangun
kepercayaan. Mudah-mudahan itu
menjadi masukan atau inspirasi kepada
siapa saja.”
Menurutnya, seluruh proses produksi
dijalankan
berdasarkan
Standard
Operation Procedure (SOP) berdasarkan
CPOB ( Cara Pembuatan Obat yang
Benar ) – setara farmasi, terlebih Sido
Muncul merupakan perusahaan Jamu
pertama di Indonesia yang meperoleh
serifikat tersebut.
Dengan CPOB terbuka pula pasar
yang seluas-luasnya bagi setiap jamu
produksi Sido Muncul. Sido Muncul
kini memiliki 150 item produk jamu
baik yang bermerek (branded) maupun
yang generik. Sedikit di antara produk
bermerek unggulan Sido Muncul, antara
lain Kuku Bima, Tolak Angin, Kunyit
Asem, Jamu Komplit, Jamu Instan,
STMJ, hingga Anak Sehat.
“Pastinya, seluruh produk Sido
Muncul telah lulus uji toksisitas hingga uji
khasiat sehingga terjamin kualitasnya,”
kata Irwan. Selain itu Sido Muncul juga
didukung dengan serangkaian fasilitas
laboratorium lengkap dan peranan

Research Development Department.
Apa yang dilakukan tersebut adalah
membangun dan menjaga kepercayaan.
Pun, dengan strategi go-public yang
dilakukannya pada tahun ini. “Hal yang
pertama dipikirkan saat melakukan
IPO adalah membangun kepercayaan
masyarakat dengan menjual saham
perusahaan,” kata Irwan.
Menurut Direktur Utama PT Kresna
Graha Sekurindo Michael Steven,
Sido Muncul tidak membutuhkan
dana, karena keuangannya memang
sudah bagus. “Sido Muncul merupakan
perusahaan keluarga sehingga di
harapkan dengan IPO dapat lebih
transparan
dalam
pengelolaan
keuangan.”
Sido Muncul adalah perusahaan
keluarga yang bergerak dalam industri
jamu dan farmasi, ini akan melepas
saham ke publik sebanyak-banyak 1,5
miliar atau 10% dari modal di tempatkan
dan disetor. Harga perdana saham Sido
Muncul di kisaran Rp540 sampai Rp660
per saham, dengan mencerminkan price
earning ratio (PER) sekitar 18 kali
hingga 22 kali. mi
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Artikel

Membangun IKM Manufaktur
Oleh: FAUZI AZIZ

Kehendak “politik industri” sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 17 tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan  Jangka Panjang  adalah menjadikan Industri Kecil dan Menengah
(IKM) sebagai basis industri nasional yang sehat, sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam
mata rantai pertambahan nilai dengan industri hilir dan industri berskala besar.

P

erintah politik industri ini memberikan indikasi
bahwa yang harus dibangun adalah sektor
manufaktur berbasis IKM. Prespektif ini
memberikan suatu pemahaman bahwa sektor
IKM harus semakin berbasis pada pemanfaatan iptek
karena tuntutan produktifitas dan daya saing.
Nasionalisme ekonomi Indonesia ini harus dibangun
dengan menghadirkan IKM manufaktur di dalam negeri agar
fundamental ekonominya berstruktur kuat.Selama ini kita
dinina bobokan dengan jargon politik yang “menyesatkan”,
yaitu bahwa Indonesia selamat dari setiap terjadi ancaman
krisis ekonomi karena sektor ekonominya digerakkan oleh
UMKM yang jumlahnya mencapai 90 juta lebih unit usaha.
Padahal jumlahnya menjadi sebesar itu, karena
Indonesia tidak berhasil mengembangkan sektor formalnya.
Pandangan yang “menyesatkan” ini yang harus diubah
adalah dengan mengembangkan paradigma baru.
Arus utama kebijakan dan progamnya adalah
mengembangkan sektor IKM berbasis manufaktur yang
kuat dan berdaya saing yang akan membuat struktur
perekonomian nasional akan menjadi kokoh. Kondisi
sekarang jauh lebih memungkinkan karena banyaknya
wirausaha baru muncul akibat sistem pendidikan yang
makin membaik.
Kita berarti memiliki potensi kelompok kelas menengah
baru yang dapat diarahkan untuk menjadi industriawan
seperti keberhasilan yang diraih oleh Jepang dan Taiwan
selama ini. Wirausahawan adalah merupakan elemen
pokok inovasi dan sekaligus merupakan motor penggerak
industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi.
Kegagalan menciptakan peluang ini akan berakibat
sektor IKM asing yang akan masuk ke Indonesia seperti
yang sudah dimulai oleh kelompok IKM Jepang yang akan
memafaatkan fasilitas kawasan industri dengan konsep
standard factory building.
Untuk mencapai tujuan tersebut, hadirnya lembaga riset
dan pengembangan sebagai mitra strategis sektor IKM
mutlak diperlukan.
Lembaga ini yang diharapkan dapat menjadi jembatan
penghubung bagi terbentuknya sektor IKM berbasis
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manufaktur yang berorientasi pada perbaikan produktifitas.
Lembaga ini yang akan memberikan dukungan berbagai
fasilitas infrastruktur bagi peningkatan kapasitas kolektif
melalui penyediaan sarana dan prasarana teknologi, prasarana
pengujian, pengukuran, standardisasi, pengendalian kualitas,
sarana dan prasarana diklat, dan dukungan infrastruktur
lainnya,yaitu transportasi,komunikasi dan energi, dan
pembiayaan. Di Kementrian Perindustrian, institusi ini
sudah lengkap tersedia.
Ada ditjen yang khusus menangani sektor IKM,ada
pula lembaga litbang, yaitu 11 Balai Litbang sektoral dan
11 Balai riset dan standardiasi, serta Balai Diklat Industri
sebagai pusat inkubator dan sekaligus sebagai pusat inovasi.
Bahkan terdapat sejumlah lembaga pendidikan setingkat
D3 dan D4 dan sekolah kejuruan.
Yang belum terjadi adalah bahwa keseluruhan institusi
tsb belum beroperasi ke dalam satu sistem industri yang
efisien. Keseluruhannya masih tersekat oleh pembagian
wilayah administratif karena persoalan kewenangan yang
secara adminitrasi harus dibagi habis.
Secara internal Kemenperin telah memilki dan
menguasai aset infrasrukturnya untuk mewujudkan politik
industri yang menempatkan sektor IKM manufaktur
sebagai basis utama penggerak industri nasional .
Kita harapakan masing-masing sub sistem tadi harus
dipadukan ke dalam satu sistem manajemen pembinaan
dan pengembangan IKM manufaktur di Indonesia yang
tidak dipisahkan oleh sekat administratif.
Tidak ada salahnya kalau menurut data kemenperin ada
sekitar 4 juta pelaku IKM dapat di-release berapa persen
yang sudah bisa disebut sebagai IKM manufaktur yang
kredibel, bankable dikelola secara korporasi dan profesional.
By design, Kemenperin sebaiknya menerapkan kebijakan
politik anggarannya antara lain untuk membuat sebuah
institusi bisnis industri manufaktur IKM pada skala pabrik
(model pilot project) yang dananya bersumber dari APBN dan
APBD propinsi/kabupaten/kota sebagai realisasi kerjasama
investasi yang bankable, dan dikelola secara profesional oleh
unit kerja yang berperan sebagai “pengelola pabrik”. mi

Produk

Indonesia
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
www.kemenperin.go.id

Media Industri • No. 05 - 2013

63

issn: 23032030

64

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
www.kemenperin.go.id

Media Industri • No. 05 - 2013

