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Pengantar Redaksi

Peran Strategis UU Perindustrian
Bagi Industri Nasional

P

ara pembaca setia majalah Media Industri, selamat
berjumpa kembali dengan majalah kesayangan
anda. Tahun 2013 telah berlalu meninggalkan kita
beserta segala peristiwa yang menyertainya. Semoga
di tahun 2014 ini segalanya dapat berjalan lebih baik dari
tahun sebelumnya.
Sebagaimana kita ketahui bersama, pada tanggal 19
Desember 2013 lalu dunia industrinasional mencatat tonggak
sejarah baru dengan disetujuinya Rancangan Undangundang (RUU) Perindustrian menjadi Undang-undang
Perindustrian dalam sidang paripurna DPR-RI bersama
pemerintah. Setelah melalui proses administrasi di Sekretariat
Negara dan dicatatkan di dalamLembaran Negara, naskah
Undang-undang tersebut kemudian resmi menjadi UU No.
3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menggantikan UU No.
5 Tahun 1984.
Pembentukan UU Perindustrian ini ditujukan
untuk mewujudkan industrinasional sebagai penggerak
perekonmian; membangun kekuatan struktur industri, yang
mandiri, berdayasaing dan maju; serta mewujudkan kepastian
berusaha, persaingan sehat, dan mencegah pemusatan atas
penguasaan industri oleh satu kelompok.
Oleh karena itu, UU baru tersebut diharapkan dapat
menjadi instrumen pengaturan
yang
efektif dalam
mewujudkan industrinasional sebagai pilar dan penggerak
perekonomian nasional, menciptakan kedalaman dan
kekuatan struktur serta pemerataan pembangunan industri.
Dengan kata lain, UU ini diharapkan mampu menjawab
berbagai permasalahan di sektor industri, baik pada masa kini
maupun masa datang.
UU yang terdiri dari 17 bab dan 125 pasal ini mengatur
berbagai hal penting dan strategis untuk pengembangan dan
pembangunan industri nasional, diantaranya penyusunan/
pembentukan Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN); Kebijakan Industri Nasional (KIN);
pembangunan sumber daya industri; pembangunan
sarana dan prasarana industri; pemberdayaan industri;
tindakan pengamanan dan penyelamatan industrinasional;
pembentukan Komite Industri Nasional dll.
Mengingat pentingnya makna dan peran UU Perindustrian
sebagai legal framework dalam rangka mewujudkan industri
nasional yang maju dan kuat, dalam edisi perdana tahun
2014 ini Redaksi majalah Media Industri sengaja menyajikan

Laporan Utama tentang UU Perindustrian. Kami juga
sengaja menyajikan rangkaian laporan dan tulisan tentang
UU Perindustrian termasuk proses persetujuan di DPR-RI
hingga substansinya.
Untuk mengetahui tanggapan dan pandangan sejumlah
tokoh penting terkait pembentukan UU Perindustrian, Tim
Redaksi juga menyajikan tulisan hasil wawancara dengan
Menteri Perindustrian Mohamad S.Hidayat, Ketua Komisi
VI DPR-RI Airlangga Hartarto dan KetuaPanja RUU
Perindustrian DPR-RI Erick SatriyaWardhana.
Selain laporan tentang UU Perindustrian, pada edisi
perdana di tahun 2014 ini Redaksi juga menyajikan berbagai
laporan menarik lainnya diantaranya langkah pemerintah
untuk menjadikan 66 SNI sukarela menjadi SNI wajib
sebagai upaya untuk mengantisipasi pemberlakuan AEC
2015. Beberapa produk yang kini wajib menerapkan SNI
diantaranya produk pakaian bayi, asam sulfat teknis, minyak
goreng sawitdll.
Para pembaca sekalian juga dapat menyimak berbagai
laporan menarik lainnya yang kami sajikan pada rubrik
Ekonomi&Bisnis, diantaranya kebangkitan PT Dirgantara
Indonesia di bidang industri pesawat terbang; rencana
investasi Wuhan Group dari China danPT Gunung Gahapi
Sakti yang menggandeng Nanjing Steel dari China di
industri besi baja; rencana investasi Bintang Delapan Group
yang menggandeng Tsingshan dari China untuk menggarap
industri smelter nikel di Morowali, Sulawesi Tengah;
serta rencana investasi PT Indopura Resources yang akan
membangun pabrik Chemical Grade Alumina (CGA) di
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat dll.
Simak juga sajian sisipan (Insert) kami tentang Akademi
Teknologi Kulit (ATK) Yogyakarta dan kiprahnya dalam
menghadapi tantangan persaingan global yang makin ketat
dewasa ini.
Yang juga tidak kalah menarik untuk disimak adalah
tulisan mengenai rekam jejak seorang Pamudji Rahardjo
dalam menakhodai PT Semen Baturaja (Persero) Tbk, dan
artikel tentang kesiapan Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta
dalam pengembangan SDM industri TPT.
Semoga seluruh tulisan dan artikel yang kami sajikan
pada edisi perdana tahun 2014 ini dapat memperkaya
informasi sekaligus membuka wawasan yang lebih luas bagi
para pembaca sekalian. Selamat menyimak.

Media Industri • No. 01 - 2014

3

DaftarIsi

6

LENSA PERISTIWA

Undang-Undang
PerindUstrian dorong
daya saing indUstri

EKONOMI & BISNIS

LAPORAN UTAMA

Sidang Paripurna DPR-RI mensahkan
Undang-Undang tentang Perindustrian
yang baru yang diharapkan dapat menjadi
instrumen pengaturan yang efektif untuk
mewujudkan industri nasional sebagai pilar
dan penggerak perekonomian nasional

Konstruksi Beleid Baru
riPin & Kin
Pembangunan sumber daya industri
Lima Fokus Pemberdayaan
agar Mereka Kuat dan tak Kolaps

8
10
12
16
18

20

WAWANCARA
aspek-aspek Penting dalam
UU Perindustrian

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dihadiri oleh 446
orang anggotanya di Gedung Nusantara II, Kamis (19/12/2013) secara aklamasi
menyetujui pengesahaan RUU Perindustrian menjadi Undang-undang. Patu
pun di ketokkan Wakil Ketua DPR Pramono Anung, yang memimpin rapat
paripurna tersebut.

airlangga Hartarto
erik satria Wardana

22
24

26

KEBIJAKAN
UU Perindustrian Baru telah
disahkan dPr

Undang-Undang (UU) Perindustrian Nomor 5
Tahun 1984 yang telah diimplementasikan selama
30 tahun, digantikan oleh UU yang baru yang
telah disahkan oleh DPR RI.

nilai strategis UU Perindustrian
66 sni naik Pangkat
sni Wajib Pakaian Bayi diberlakukan
Wajib sni asam sulfat teknis
sni Wajib Minyak goreng sawit
Layanan Khusus Menghadapi Mea 2015

28
30
32
34
36
38

42

40

dirgantara indonesia Bangkit

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.

gunung gahapi siap investasi Us$ 100 juta
44
Wuhan group Jajaki investasi Baja
45
Bintang delapan dan tsingshan investasi Us$ 5 Miliar
46
Kompleks Petrokimia Kelas dunia
48
Pembangunan Pabrik Baja terpadu Menjawab Kebutuhan
domestik
50
ekspor Bahan Mentah dilarang Untuk Meningkatkan nilai
tambah
52
Kenaikan tdL industri
54
Balai diklat industri (Bdi)
56

INSERT
58

AKADEMI TEKNOLOGI KULIT :
Menjawab Persaingan Global

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.

SOSOK
60

Pamudji Raharjo

Dari Minus Menjadi Surplus

ARTIKEL
62

Pengembangan SDM Industri TPT Ansari Bukhari

REDAKSI

No. 01. 2014

UU PerindUstrian

Membangun
Daya Saing

Pemimpin Umum: Ansari Bukhari | Pemimpin Redaksi: Hartono | Wakil Pemimpin Redaksi: Feby Setyo
Hariyono | Redaktur Pelaksana: Siti Maryam | Editor: Intan Maria | Photografer: J. Awandi | Anggota Redaksi:
Djuwansyah, Hafizah Larashati, Betty Yarsita, I Nyoman Wirya Artha, Titin Fauziyah R
Alamat Redaksi
Pusat Komunikasi Publik, Gedung Kementerian Perindustrian, Lt 6, Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53, Jakarta
Telp: (021) 5255609, 5255509, Pes. 4074, 2174.
Redaksi menerima artikel, opini, surat pembaca. Setiap tulisan hendaknya diketik dengan spasi rangkap dengan
panjang naskah 6000 - 8000 karakter, disertai identitas penulis. Naskah dikirim ke puskom@kemenperin.go.id
Majalah ini dapat diakses melalui www.kemenperin.go.id

4

Media Industri • No. 01 - 2014

SuratPembaca

industri Material dasar
Logam
Mohon penjelasan tentang peran
Kementerian
Perindustrian
dalam
pengembangan industri material dasar
logam di dalam negeri, serta mohon untuk
diberikan daftar dan alamat perusahaan
manufaktur yang bergerak di sektor industri
ini.
Terima kasih atas perkenan dan bantuan
Bapak/Ibu
Sanyoto S. Wibowo, Malang
Jawab
Kementerian Perindustrian memiliki
perhatian yang sangat besar terhadap
pengembangan industri ini. Salah satunya
ditunjukkan dengan adanya direktorat yang
khusus mengurusi industri material dasar
logam di bawah Direktorat Jenderal Basis
Industri Manufaktur.
Direktorat Industri Material Dasar
Logam mempunyai tugas melaksanakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang industri material dasar
logam.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud, Direktorat Industri Material Dasar
Logam menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan program, evaluasi, dan
pelaporan di bidang industri material
dasar logam;
2. Penyiapan perumusan kebijakan termasuk
penyusunan peta panduan pengembangan
klaster industri baja dan pengembangan
klaster industri material dasar logam
lainnya;
3. Penyiapan
pelaksanaan
kebijakan
termasuk pengembangan klaster industri
baja dan pengembangan klaster industri
material dasar logam lainnya;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang industri
material dasar logam;
5. Penyiapan pemberian bimbingan teknis
di bidang industri material dasar logam;
dan pelaksanaan urusan tata usaha dan
manajemen kinerja direktorat.
Industri
material
dasar
logam
terus menunjukkan perkembangan dan
pertumbuhan signifikan.
Saat ini tercatat sebanyak 41 perusahaan
yang bergerak di sektor industri material logam
dasar.
Secara lengkap, nama dan alamat
perusahaan tersebut dapat Anda dapatkan di
situs resmi Direktorat Jenderal Basis Industri

Manufaktur, Kementerian Perindustrian,
atau Anda bisa membuka link :
http://bim.kemenperin.go.id/index.php?ca
ri=&view=dafin&k1=01&page=1
Demikian, terima kasih.

Pertimbangan teknis sni
Wajib tangki air Plastik
Pemerintah
telah
memberlakukan
SNI Plastik-Tangki Air Silinder Vertikal
– Polietilena (PE) secara wajib, melalui
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
81/M-IND-PER/7/2010. Mohon dijelaskan
syarat – syarat teknis untuk mengajukan
sertifikat SNI tersebut.
Demikian, atas perhatian dan bantuan
Bapak/Ibu saya mengucapkan terima kasih
yang sebesar – besarnya.
Anton Wijaya – Surabaya
Jawab
Dokumen persyaratan untuk keperluan
Produsen:
1. Copy Izin Usaha Industri (IUI) / Tanda
Daftar Industri (TDI)
2. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
3. Copy Angka Pengenal Importir Produsen
(API-P)
4. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang
menyatakan bahwa produk yang diimpor
memiliki spesifikasi yang berbeda dengan
SNI atau digunakan nutuk keperluan
sendiri
5. Copy Proforma Invoice/Invoice
6. Rencana Impor, yang meliputi: Jenis dan
spesifikasi; Merk; Nama produsen; Negara
asal impor dan jumlah kebutuhan impor
7. Gambar contoh produk

8. Surat Kuasa Perusahaan
Adapun bagi importir dokumen yang
dipersyaratkan ialah:
1. Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2. Copy Surat Izin Usaha Perdagangan
(SIUP)
3. Copy Angka Pengenal Importir Umum
(API-U)
4. Surat Pernyataan bermeterai cukup yang
menyatakan bahwa produk yang diimpor
memiliki spesifikasi yang berbeda dengan
SNI atau digunakan untuk keperluan
sendiri
5. Copy Proforma Invoice/Invoice
6. Rencana Impor, yang meliputi: Jenis dan
spesifikasi; Merk; Nama produsen; Negara
asal impor dan jumlah kebutuhan impor
7. Gambar contoh produk
8. Surat Kuasa Perusahaan untuk pengurusan
permohonan
Perlu kami sampaikan bahwa waktu
pemrosesan selambat-lambatnya 5 hari kerja
setelah seluruh dokumen persyaratan kami
terima dengan lengkap dan benar. Pemohon
akan mendapat notifikasi melalui SMS
dari Kementerian Perindustrian apabila
permohonan telah selesai diproses. Layanan ini
tidak dipungut biaya.
Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa
menghubungi Direktorat Industri Kimia Hilir,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53, Lt. 9,
Telp. 021 5274385, 5255509 Ext. 2338 ,
4070 Fax. 021 5252978
Demikian, terima kasih.
Media Industri • No. 01 - 2014
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Undang-Undang Perindustrian

Dorong Daya Saing Industri

Pada Kamis (19/12/2014),
Sidang Paripurna DPR-RI
mensahkan Undang-Undang
tentang Perindustrian
yang baru yang diharapkan
dapat menjadi instrumen
pengaturan yang efektif untuk
mewujudkan industri nasional
sebagai pilar dan penggerak
perekonomian nasional,
kedalaman dan kekuatan
struktur industri, serta
pemerataan pembangunan
industri.
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P

emerintah
memberikan
apresiasi
dan
sangat
menghargai masukan dan
pemikiran yang konstruktif
dari para Anggota DPR-RI, baik
dalam Rapat Kerja, Rapat Panitia
Kerja (Panja), Rapat Tim Perumus
(Timus) dan Rapat Tim Sinkronisasi
(Timsin), sehingga Undang-Undang
ini dapat direalisasikan, kata Menteri
Perindustrian Mohamad S Hidayat
dalam sambutannya pada Rapat
Paripurna DPR RI di Jakarta.
Menurut
Menperin,
UU
Perindustrian yang baru menggantikan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian yang
telah berusia 30 tahun. Perubahan ini
dilakukan dalam rangka memperbarui
dan mengawal pertumbuhan industri,

serta
mengantisipasi
perubahan
lingkungan strategis, baik yang bersifat
internal maupun eksternal.
Perubahan
internal
yang
sangat berpengaruh adalah dengan
diberlakukan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah,
sedangkan
perubahan
eksternal yang berpengaruh terhadap
pembangunan Industri antara lain
diratifikasinya berbagai perjanjian
internasional yang bersifat bilateral,
regional, dan multilateral.
RUU yang pembahasannya dimulai
sejak awal 2012 itu akan menjamin
upaya peningkatan daya saing industri
nasional, terutama dalam menghadapi
persaingan global yang makin ketat,”
ujar Menperin.
UU Perindustrian ini memang

LaporanUtama

lahir dari buah kesadaran bahwa
globalisasi dan liberalisasi berdampak
luas bagi perekonomian nasional
yang ditunjukkan dengan terjadinya
persaingan yang semakin ketat
sehingga
pembangunan
industri
memerlukan perangkat kebijakan yang
tepat, perencanaan yang terpadu, dan
pengelolaan yang efisien.
UU Perindustrian baru tersebut
mengatur rencana induk pembangunan
industri nasional yang dibuat dalam
jangka waktu 20 tahun. Menperin
memastikan semua program penting
dan strategis, seperti hilirisasi industri,
penggunaan produk dalam negeri,
industri strategis, industri hijau, serta
rencana induk pengembangan dan
pembangunan industri dikawal dengan
undang-undang ini.
Undang-undang tersebut juga
memproteksi peningkatan penggunaan
produk dalam negeri dan industri kecil
menengah.
“Konstruksi RUU Perindustrian
yang selama ini dibahas DPR
diorientasikan untuk memberdayakan
industri kecil menengah,” kata Erik

Satrya Wardhana, Wakil Ketua Komisi
VI, saat membacakan laporan Komisi
VI di Rapat Paripurna.
Menurutnya,
industri
kecil
menengah akan mendapat perhatian
penuh dengan memberikan berbagai
fasilitas, insentif, dan kemudahan.
Usulan Pemerintah
UU Perindustrian disahkan secara
aklamasi dalam sidang Paripurna DPR
di gedung Nusantara II, setelah Wakil
Ketua DPR Pramono Anung, yang
memimpin sidang itu, melontarkan
pertanyaan, “Apakah semua anggota
dewan setuju RUU Perindustrian
menjadi UU?”
Sidang rapat paripurna yang
dihadiri oleh 446 orang anggota DPR
tersebut pun menjawab setuju. Patu
sidang pun diketokkan. “Seluruh
fraksi dan anggota dewan menyetujui
pengesahan
RUU
Perindustrian
untuk menjadi undang-undang,” kata
Pramono Anung.
Ketua
Komisi
VI
DPR
Airlangga Hartarto menyampaikan
bahwa pembahasan RUU tentang

Perindustrian itu merupakan usulan
dari Pemerintah yang didasarkan
pada Surat Presiden RI No. R-60/
Pres/06/2012 pada 15 Juni 2012.
Menurut dia, Komisi VI melalui
Panja RUU Perindustrian telah
melaksanakan rapat konsinyering
dengan pemerintah dalam rangka
membahas daftar inventaris masalah
(DIM).
Menurut
Airlangga,
RUU
Perindustrian
itu
bertujuan
mewujudkan industri nasional sebagai
penggerak perekonomian, membangun
kekuatan struktur industri yang
mandiri, berdaya saing, dan maju,
serta mewujudkan kepastian berusaha,
persaingan sehat, dan mencegah
pemusatan atas penguasaan industri
oleh satu kelompok.
“Dengan
disetujuinya
RUU
Perindustrian ini menjadi undangundang, diharapkan UU Perindustrian
dapat menjadi landasan hukum yang
kuat dan memberi kepastian hukum
bagi penyelenggaraan perindustrian di
dalam negeri,” ujar Ketua Komisi VI
DPR itu. mi
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Konstruksi
Beleid Baru

Undang-undang tentang
Perindustrian diharapkan
mampu menjawab berbagai
permasalahan di sektor
industri baik saat ini maupun
masa yang akan datang.
Pemerintah pun berupaya
keras agar peraturanperaturan pelaksanaannya
tersebut dapat diselesaikan
dalam jangka waktu yang
diatur dalam UU tersebut.
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D

alam
undang-undang
yang terdiri dari 17 bab
dan 125 pasal ini diatur
hal-hal yang penting dan
strategis dalam rangka pengembangan
dan pembangunan industri nasional.
Pertama, pembentukan Rencana
Induk
Pembangunan
Industri
Nasional (RIPIN) untuk mewujudkan
penyelenggaraan perindustrian untuk
jangka waktu 20 tahun, sejalan dengan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPN), sebagai acuan
dalam penyusunan Rencana Induk
Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/
Kota.
Kedua, pembentukan Kebijakan
Industri
Nasional
(KIN)
yang
merupakan arah dan tindakan untuk

melaksanakan RIPIN untuk jangka
waktu 5 tahun.
Ketiga, pembangunan sumber daya
industri, yang meliputi pembangunan
sumber daya manusia, pemanfaatan
sumber daya alam, pengembangan
dan pemanfaatan teknologi industri,
pengembangan
dan
pemanfaatan
kreativitas dan inovasi, serta penyediaan
sumber pembiayaan.
Keempat, pembangunan sarana
dan prasarana industri yang meliputi
standardisasi industri, infrastruktur
industri, dan sistem informasi industri
nasional.
Kelima, pemberdayaan industri yang
meliputi pemberdayaan industri kecil
dan industri menengah, pembangunan
industri hijau, penguasaan atas industri

LaporanUtama

strategis yang vital bagi Negara dan
menguasai hajat hidup orang banyak,
peningkatan penggunaan produk dalam
negeri, serta kerjasama internasional di
bidang industri.
Keenam, tindakan pengamanan dan
penyelamatan industri nasional dalam
menghadapi persaingan global.
Ketujuh, pembentukan Komite
Industri Nasional dalam rangka
koordinasi
dalam
pembangunan
industri untuk mewujudkan kegiatan
industri yang saling bersinergi menuju
penguatan struktur perekonomian
nasional.
UU
Perindustrian
juga
mengamanatkan beberapa ketentuan
lebih lanjut untuk diatur dalam
Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan
Presiden (Perpres), dan Peraturan
Menteri (Permen).
Peraturan
pemerintah
yang
diamanatkan adalah 1) Ketentuan
pengaturan teknis untuk bidang industri
tertentu; 2) Ketentuan kewenangan
penyelenggaraan urusan pemerintahan

di bidang Perindustrian; 3) Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional;
4) Perwilayahan Industri; 5) Konsultan
Industri dan tenaga kerja industri;
6) Pembatasan serta pelarangan
ekspor sumber daya alam; 7) Jaminan
penyediaan serta penyaluran sumber
daya alam; 8) Penjaminan resiko
atas pemanfaatan teknologi industri;
9) Kawasan Industri; 10) Sistem
Informasi Industri Nasional; 11)
Penguatan kapasitas kelembagaan dan
pemberian fasilitas bagi Industri Kecil
dan Menengah; 12) Industri Hijau;
13) Industri Strategis; 14) Peningkatan
penggunaan produk dalam negeri; 15)
Kerja sama internasional di bidang
Industri; 16) Tindakan pengamanan
industri; 17) Tindakan penyelamatan
industri; 18) Bentuk fasilitas dan tata
cara pemberian fasilitas non fiskal;
19) Ketentuan pengenaan sanksi
administrasi.
Adapun
Peraturan
Presiden
(Perpres) yang diamanatkan terdiri
dari 1) Pengadaan teknologi industri

melalui prodyek putar kunci; 2)
Susunan organisasi dan tata kerja
Komite Industri Nasional.
Sedangkan Peraturan Menteri
(Permen) yang diamanatkan adalah
1) Pembangunan wirausaha industri;
2) Pembangunan pembina Industri;
3) Penyediaan konsultan industri;
4) Ketentuan pengadaan teknologi
industri; 5) Ketentuan audit teknologi;
6) Ketentuan tata cara memperoleh
sertifikat industri hijau; 7) Peran serta
masyarakat
dalam
pembangunan
industri; 8) Tata cara pengawasan dan
pengendalian usaha industri dan usaha
kawasan industri.
“Undang-Undang ini diharapkan
mampu
menjawab
berbagai
permasalahan di sektor industri baik
saat ini maupun masa yang akan datang.
Kami akan beruapaya keras agar
peraturan-peraturan pelaksanaannya
tersebut dapat diselesaikan dalam
jangka waktu yang diatur dalam UU
Perindustrian,” demikian Menperin
Hidayat. mi
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RIPIN & KIN

UU Perindustrian yang disahkan dalam sidang Paripurna dPr, (19/12/2013),
disebutkan tujuh butir tujuan perindustrian. Untuk mewujudkan ketujuh butir tujuan
tersebut, Menteri Perindustrian diamanatkan untuk menyusun rencana induk
Pembangunan industri nasional (riPin).

P

erindustrian adalah tatanan
dan segala kegiatan yang
bertalian dengan industri.
Adapun tujuh butir tujuan
penyelenggaraan
perindustrian
mencakup
terwujudnya
industri
nasional sebagai pilar dan penggerak
perekonomian, terwujudnya kedalaman
dan kekuatan struktur industri, dan
terwujudnya industri yang mandiri,
berdaya saing, maju, dan industri yang
hijau.
Selain itu, terwujudnya kepastian
berusaha, persaingan yang sehat,
serta mencegah pemusatan atau
penguasaan
industri
oleh
satu
kelompok atau perseorangan yang
merugikan masyarakat. Penyelengaraan
perindustrian juga bertujuan membuka
lapangan berusahaan dan perluasan
kesempatan kerja.

10
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D ua tujuan lainnya adalah
mewujudkan
pemerataan
pembangunan industri ke seluruh
wilayah Indonesia guna memperkuat
dan memperkukuh ketahanan nasional,
serta meningkatkan kemakmuran
dan kesejahteraan masyarakat secara
berkeadilan.
RIPIN sejalan dengan
pembangunan jangka panjang
nasional, serta merupakan pedoman
bagi pemerintah dan pelaku industri
dalam perencanaan dan pembangunan
industri. RIPIN disusun untuk jangka
waktu 20 tahun dan dapat ditinjau
kembali setiap 5 tahun.
RIPIN disusun paling sedikit
memperhatikan potensi sumber daya
industrik, budaya industri dan kearifan
lokal yang tumbuh di masyarakat,
potensi dan perkembangan sosial

ekonomi
wilayah, perkembangan
industri dan bisnis, perkembangan
lingkungan strategis, serta rencana tata
ruang wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/ kota.
Adapun isinya, RIPIN paling
sedikit meliputi visi misi dan strategi
pembangunan industri, sasaran dan
tahapan pencapaian pembangunan
industri, bangun industri nasional,
pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasaran
industri, pemberdayaan industri dan
perwilayahan industri.
RIPIN disusun oleh Menteri
Perindustrian dengan instansi terkait
dan
mempertimbangan
masukan
dari pemangku kepentingan terkait.
Rencana induk ini dilaksanakan melalui
Kebijakan Industri Nasional (KIN),
dan ditetapkan dengan Peraturan
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renCana indUK PeMBangUnan indUstri nasionaL (riPin)

UU 17
taHUn 2007

UU PerindUstrian

rPJPn

riPin

RIPIN memperhatikan:
• potensi sumber daya industri;
• budaya industri dan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat;
• potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah
• perkembangan industri dan bisnis baik nasional maupun internasional
• perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun
internasional
• Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Wilayah Provinsi, dan/atau
Wilayah Kabupaten/Kota

Arah Pembangunan Industri
• Industri Berdaya Saing
• Keterkaitan dengan
pengembangan IKM
• Struktur Industri yang sehat
dan berkeadilan
• Mendorong perkembangan
ekonomi di luar Pulau Jawa

asPeK daLaM riPin
• visi, misi dan strategi pembangunan industri
• sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri
• bangun industri nasional
• pembangunan sumber daya industri
• pembangunan sarana dan prasarana industri
• pemberdayaan industri dan
• perwilayahan industri

PerPres

PerPres

rPJMn

Kin

5 thn

PerMen

•
•
•
•
•
•
•

Sasaran pembangunan industri
fokus pengembangan industri
tahapan capaian pembangunan industri
pengembangan sumber daya industri
pengembangan sarana dan prasarana
pengembangan perwilayahan industri
fasilitasi dan kemudahan

PerPres

RKP

renJa PeMBangUnan
indUstri
1 thn

Pemerintah (PP).
Di tingkat provinsi, setiap gubernur
berkewajiban
menyusun
rencana
pembangunan industri provinsi, yang
mengacu pada RIPIN dan KIN.
Paling sedikit, rencana induk
provinsi ini memperhatikan potensi
sumber daya industri daerah, tata ruang
wilayah provinsi dan kabupaten/kota,
keserasian dan keseimbangan dengan
kebijakan pembangunan industri di
kabupaten/kota, serta kegiatan sosial
ekonomi dan daya dukung lingkungan.
Rencana induk provinsi ditetapkan
dengan peraturan daerah provinsi,
setelah dievaluasi oleh pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan.
Sementara itu, setiap bupati wajib
menyusun rencana pembangunan
industri
kabupaten/kota,
dengan
mengacu pada RIPIN dan KIN.

Rencana
induk
pembanguan
industri kabupaten kota paling sedikit
memperharikan potensi sumber daya
industri daerah, rencana tata ruang
provinsi dan kabupaten/kota, serta
keserasisan dan keseimbangan dengan
kegiatan sosial ekonomi serta daya
dukung lingkungan.
Rencana pembangunan industri
kabupaten/kota ditetapkan dengan
perda setelah dievaluasi oleh gubernur
sesuai dengan ketentuan peraturan.

Kebijakan Industri Nasional

Kebijakan Industri Nasional (KIN)
merupakan arah dan tindakan untuk
melaksanakan RIPIN. KIN paling
sedikit meliputi sasaran pembanguan
industri, fokus pengembangan industri,
tahapan capaian pembanguann industri,
pengembangan sumber daya industri,

Perda

renCana
PeMBangUnan
indUstri daeraH
renCana KerJa
PeMBangUnan
indUstri daeraH

pengembangan sarana dan prasarana,
pengembangan perwilayahan industri,
serta fasilitas fiskal dan nonfiskal.
Kebijakan KIN disusun dalam
jangka waktu 5 tahun, oleh Menteri
Perindustrian berkoordinasi dengan
instansi terkait dan mempertimbangkan
masukan dari pemangku kepentingan
terkait. KIN ditetapkan oleh Presiden.
KIN dijabarkan dalam rencana
kerja pembangunan industri, yang
disusun untuk jangka waktu 1 tahun.
Rencana kerja ini disusun oleh Menteri
Perindustrian berkoodinasi dengan
instansi terkait dan mempertimbangkan
masukan dari pemangku kepentingan
terkait. Rencana kerja pembangunan
industri ditetapkan oleh Menteri
Perindustrian. mi
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PeMBANGUNAN

Sumber Daya
InDuStrI
Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki
oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan.
Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga nonfisik (intangible). Sumber daya ada yang dapat berubah,
baik menjadi semakin besar maupun hilang, dan ada pula
sumber daya yang kekal (selalu tetap).

S

elain itu, dikenal pula istilah
sumber daya yang dapat pulih
atau terbarukan (renewable
resources) dan sumber daya
tak
terbarukan
(non-renewable
resources). Ke dalam sumber daya
dapat pulih termasuk tanaman, dan
hewan (sumber daya hayati).
Salah satu bab penting dalam UU
Perindustrian terbaru adalah ketentuan
tentang pembangunan sumber daya
industri, meliputi sumber daya manusia,
sumber daya alam, teknologi industri,
kreativitas dan inovasi, serta sumber
pembiayaan.

sdM

Pembangunan
Sumber
Daya
Manusia (SDM) industri dilakukan
oleh pemerintah, pemerintah daerah,
pelaku industri, maupun masyarakat.
Tujuannya, untuk menghasilkan SDM
yang berkompetensi sehingga mampu
meningkatkan peran di bidang industri.
Pembangunan dilakukan dengan
memperharikan
penyebaran
dan
pemerataan SDM yang berkompeten

12

Media Industri • No. 01 - 2014

untuk setiap wilayan provinsi dan
kabupaten/kota.
SDM
industri
meliputi wirausaha industri, tenaga
kerja industri, pembina industri, dan
konsultan industri.
Pembangunan wirausaha industri
dilakukan
untuk
menghasilkan
wirausaha yang berkarakter dan
bermental
kewirausahaan
serta
mempunyai kompetensi di bidang
industri, baik kompetensi teknis,
manajerial, kreatifitas, dan inovasi.
Pembangunan wirausaha, baik bagi
calon pengusaha maupun bagi mereka
yang sudah memiliki usaha, paling
sedikit dilakukan melalui pendidikan
dan pelatihan, inkubator industri, dan
kemitraan.
Adapun pengembangan tenaga kerja
industri dilakukan untuk menghasilkan
pekerja yang berkompetensi kerja di
bidang industri sesuai dengan Standar
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
(SKKNI), meliputi kompetensi teknis,
dan kompetensi manajerial.
Pembangunan tenaga kerja industri
ini dilakukan melalui pendidikan

dan pelatihan, serta pemagangan.
Sasarannya adalah mereka yang telah
bekerja atau baru calon tenaga kerja.
Tenaga kerja industri terdiri dari
tenaga kerja teknis, dan tenaga kerja
manajerial. Tenaga kerja teknis paling
sedikit memiliki kompetensi teknis
sesuai SKKNI bidang industri, dan
pengetahuan manajerial. Adapun
tenaga manajerial memiliki kompetensi
manajerial, dan pengetahuan teknis.
Untuk itu, pemerintah dan pemda
menfasilitasi pembangunan pusat
pendidikan dan pelatihan industri di
wilayah pusat pertumbuhan industri.
Pemerintah juga dapat bermitra dengan
asioasi industri dalam melakukan
pembinaan
dan
pengembangan
industri.
Adapun
konsultan
industri
merupakan tenaga akhir yang berperan
membantu, memberi saran, dan
menyelesaikan masalah pelaku dan
pembina industri, konsultan industri
paling sedikit memiliki keterampilan
teknis, administratif, dan manajerial
sesuai dengan SKKNI di bidang industri.
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Konsultan asing yang dipekerjakan di
Indonesia harus memenuhi SKKNI di
bidang Industri.

Pemanfatan sda

Ketentuan pembangunan sumber
daya industri kedua yang diatur dalam UU
Perindustrian adalah tentang pemanfaatan
Sumber Daya Alam (SDA), dengan cara
diolah atau dimanfaatkan secara efisien,
ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Pengolahan dan pemanfaatan SDA
secara efisien tersebut merupakan
kewajiban bagi setiap perusahaan
baik pada tahap perancangan produk,
perancangan proses produksi, tahap
produksi, optimasi sisa produk, hingga
pengolahan limbah.
Bagi perusahaan kawasan industri,
prinsip pengolahan dan pemanfatan
secara efisien, ramah lingkungan dan
berkelanjutan berlaku mulai tahap
perancangan, pembangunan, hingga
pengelolaan kawasan industri, termasuk
dalam pengelolaan limbah.
Dalam
menyusun
rencana
pemanfaatan SDA, baik perusahaan
industri maupun perusahaan kawasan
industri harus mengacu pada KIN.
Sementara itu, dalam rangka
peningkatan nilai tambah SDA,
pemerintah
wajib
mendorong
pengembangan industri pengolahan
di dalam negeri. Pemerintah juga bisa
melarang atau membatasi ekspor SDA

14
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dalam kerangka peningkatan nilai
tambah industri guna pendalaman
dan penguatan struktur industri dalam
negeri.
Ketentuan lebih lanjut tentang
pembatasan dan larangan ekspor SDA
tersebut diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah (PP).
Pemerintah dan Pemda menjamin
ketersediaan dan penyaluran SDA
untuk industri dalam negeri. Untuk itu,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
mengatur pemanfaatan SDA untuk
kepentingan industri dalam negeri.
Ketentuan lebih lanjut di atur dalam
PP.
Bagi perusahaan industri tertentu
dan perusahaan kawasan industri, dalam
pemanfatan SDA sebagai energi, wajib
melakukan manajamen energi sesuai
dengan peraturan. Ketentuan perusahaan
tertentu ini ditetapkan oleh Menteri.
UU ini juga mengatur tentang
pemanfaatan air baku. Bagi perusahaan
tertentu dan perusahaan kawasan
industri yang memanfaatkan air baku
wajib melakukan manajemen air sesuai
dengan ketentuan.

teknologi industri

Dalam hal sumber daya teknologi,
Pemerintah dan Pemda bertanggung
jawab
dalam
pengembangan,
peningkatan
penguasaan,
dan
pengoptimalan pemanfaatan teknologi

industri, untuk meningkatkan efisiensi,
produktivitas, nilai tambah, daya saing,
dan kemandirian di bidang industri.
Pengembangan,
peningkatan
pengusahaan, dan pengoptimalan
pemanfatan
teknologi
industri
dilaksanakan oleh Menteri Perindustrian
setelah berkoordinasi dengan menteri
terkait
dan
mempertimbangkan
masukan dari pemangku kepentingan
terkait.
Untuk
pengembangan
dan
pemanfaatan teknologi industri,
pemerintah
dapat
melakukan
pengadaan teknologi industri melalui
penelitian dan pengembangan, kontrak
litbang, usaha bersama, pengalihan hak
melalui lisensi, atau akuisisi teknologi.
Ketentuan mengenai hal ini lebih lanjut
diatur dalam PP.
Dalam keadaan tertentu,pemerintah
dapat melakukan pengadaan melalui
proyek putar kunci, yang penyedianya
wajib melakukan alih teknologi kepada
pihak domestik. Ketentuan lebih lanjut
di atur PP.
Pemerintah melakukan penjaminan
risiko atas pemanfaatan teknologi
industri yang dikembangkan di dalam
negeri.

Ketentuan di atur PP

Untuk pengendalian pemanfaatan
teknologi,
pemerintah
mengatur
investasi bidang usaha industri dan
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melakukan audit teknologi industri.
Pengaturan tersebut dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dalam melakukan audit, Menteri
Perindustrian berkoodirnasi dengan
Menteri
Penyelenggara
Urusan
Pemerintah di bidang riset dan
teknologi. Ketentuan tentang audit
teknologi ini diatur melalui permen.
Sementara itu, Pemda mempunyai
tugas menfasilitas kerja sama penelitian
dan pengembangan iptek antara
perusahaan industri dan perguruan
tinggi atau lembaga litbang dalam
negeri dan luar negeri, promosi
alih teknolohgi dari industri besar,
lembaga lainnya kepada industri
kecil dan menengah, lembaga litbang
dalam negeri atau perusahaan yang
mengembangkan teknologi bidang
industri.

Kreatifitas dan inovasi

Sumber daya pembangunan industri
yang juga diatur dalam undang–undang
ini adalah kreativitas dan inovasi, yang
harus dikembangkan dan dimanfaatkan
secara optimal.
Dalam hal ini, pemerintah
dan pemda bertugas menfasilitasi
pengembangan dan pemanfaatan
kreativitas dan inovasi masyarakat dalam
pembangunan industri. Peran tersebut
dilakukan dengan memberdayakan
budaya industri atau kearifan lokal yang

tumbuh di masyakarat.
Untuk itu, Pemerintah dan
Pemda
melakukan
penyediaan
ruang dan wilayah untuk masyarakat
dalam berkreativitas dan berinovasi,
pengembangan sentra industri kreatif,
pelatihan teknologi dan desain,
konsultasi, bimbingan, advokasi dan
fasilitas perlindungan HaKI, khususnya
bagi industri kecil, serta fasilitas promosi
dan pemasaran produk industri kreatif.

sumber Pembiayaan

Terkait dengan sumber pembiayaan
industri,
pemerintah
bertugas
menfasilitasi ketersediaan pembiayaan
yang kompetitif untuk membangunan
industri. Sumber pembiayaan tersebut
dapat berasal dari pemerintah, pemda,
badan usaha, atau perorangan.
Pembiayaan dari Pemerintah atau
Pemda ini dapat diberikan kepada
perusahaan industri yang berbadan
usaha milik negara (BUMN) atau
badan usaha milik daerah (BUMD).
Pembiayaan bisa diberikan dalam
bentuk
pinjaman,
hibah,
atau
penyertaan modal.
Pemerintah
juga
dapat
mengalokasikan pembiayaan atau
memberikan kemudahan pembiayaan
kepada perusahaan industri swasta,
dalam bentuk penyertaan modal,
pemberian
pinjaman, keringanan
bunga pinjaman, potongan pembelian

harga mesin dan peralatan, atau berupa
bantuan mesin dan peralatan.
Pengalokasian pembiayaan dan
pemberian kemudahan pembiayaan
kepada
perusahaan
swasta
ini
dibebankan pada APBN. Syaratnya,
alokasi pembiayaan dan pemberian
kemudahan
pembiayaan
kepada
perusahaan swasta ini dapat dilakukan
dalam
rangka
penyelamatan
perekonomian nasional.
Adapun
penetapan
kondisi
berupa penyelamatan perekonomian
nasional itu ditetapkan oleh Presiden.
Pengalokasikan
pembiayaan
atau
pemberian kemudahan pembiayaan
bersifat ini sementara, dan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
yang berlaku.
Pemberian dukungan pembiayaan
dan pemberian kemudahan pembiayan
tersebut juga bisa dilakukan dalam
rangka peningkatan daya saing, dan
pembangunan industri pionir, yang
penetapan kondisinya ditetapkan oleh
Menteri.
Sementara itu, dalam rangka
pembiayaan industri juga dapat
dibentuk
lembaga
pembiayaan
pembangunan pabrik, yang berfungsi
sebagai lembaga pembiayaan investasi
di bidang industri. Pembentukan
lembaga ini diatur UU. mi
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Lima Fokus
Pemberdayaan
Salah satu aspek penting dari
UU Perindustrian ini adalah bab
pemberdayaan. Ada lima fokus
pemberdayaan yang diatur
dalam beleid terbaru ini, yakni
industri kecil dan menengah,
industri hijau, industri strategis,
penggunaan produk dalam
negeri, dan kerja sama
internasional.

P

embangunan
dan
pemberdayaan
Industri
Kecil dan Menengah (IKM)
memiliki
sasaran
agar
memiliki daya saing, mampu berperan
signifikan dalam penguatan struktur
industri nasional, berperan dalam
pengentasan
kemiskinan
melalui
perluasan kesempatan kerja, dan
menghasilkan barang dan jasa industri
untuk ekspor.
Pembangunan dan pemberdayaan
IKM adalah tugas Pemerintah dan
Pemda. Untuk mewujudkan IKM
tersebut,
dilakukan
perumusan
kebijakan,
penguatan
kapsitas
kelembagaan, dan pemberian fasilitas.
Dalam
perumusan
kebijakan,
menteri
menetapkan
prioritas
pengembangan IKM dengan mengacu
pada sumber daya industri daerah,
16
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penguatan dan pendalaman struktur
industri nasional, dan perkembangan
ekonomi nasional dan global.
Penguatan kapasitas kelembagaan
paling sedikit dilakukan melalui
peningkatan kemampuan serta unit
layanan teknis, tenaga penyuluh
lapangan dan konsultan IKM, serta
kerja sama dengan lembaga pendidikan,
lembaga litbang, asosiasi industri, dan
asiosiasi profesi terkait.
Pemerintah dan pemda dengan
wewenangnya melaksanakan penguatan
kapasitas kelembagaan.
Pemberian fasilitas diberikan dalam
bentuk peningkatan kompetensi SDM
dan sertifikasi kompetensi, bantuan dan
bimbingan teknis, bantuan bahan baku
dan bahan penolong, bantuan mesin
dan peralatan, serta pengembangan
produk.

Selain
itu
melalui
bantuan
pencegahan pencemaran lingkungan
hidup untuk mewujudkman industri
hijau, bantuan informasi pasar, promosi
dan pemasaran, dan akses pembiayaan
termasuk mengusahakan penyediaan
modal awal bagi wirausaha baru.
Bantuan juga bisa dilakukan melalui
penyediaan kawasan untuk industri
kecil dan menengah yang berpotensi
mencemari
lingkungan,
serta
pengembangan penguatan kemitraan
IKM dengan industri besar, industri
menengah dengan industri besar, serta
industri kecil–menengah dengan sektor
ekonomi lain dengan prinsip saling
menguntungkan. Ketentuan ini diatur
lebih lanjut dalam PP.

industri Hijau
Industri

hijau

adalah

industri
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yang dalam proses produksinya
mengutamakan efisiensi dan efektivitas
penggunaan sumber daya secara
berkesinambungan sehingga mampu
menyelaraskan pembangunan industri
dengan kelestarian fungsi lingkungan
hidup, serta dapat memberi manfaat
bagi masyarakat.
Untuk mewujudkan industri hijau,
pemerintah melakukan perumusan
kebijakan,
penguatan
kapasitas
kelembagaan,
standardisasi
dan
pemberian fasilitas.
Penguatan kapasitas kelembagaan
dilakukan
dengan
meningkatkan
kemampuan
dalam
penelitian
dan
pengembangan,
pengujian,
sertifikasi, dan promosi. Penguatan ini
dilakukan oleh Menteri Perindustrian
berkoodinasi dengan menteri terkait,
pimpinan lembaga pemerintah, pemda,
serta mempertimbangkan masukan
pemangku kepentingan terkait.
Standarisasi
industri
hijau
setidaknya memuat ketentuan bahan
baku, bahan penolong, dan energi,
proses produksi, produk, manajemen
pengusahaan, dan pengelolaan limbah.
Penyusunan standar industri hijau
ini harus memperhatikan sistem
standardisasi nasional dan sistem
standard lain, berkoordinasi dengan
kementerian atau lembaga pemerintah
penyelenggaran urusan lingkungan
hidup, ristek, standardisasi, serta
asosiasi, perusahaan industri, dan
lembaga terkait.
Standar industri hijau yang
ditetapkan menjadi pedoman bagi
perusahaan industri. Penerapan industri
hijau dilakukan secara bertahap dan
dapat diberlakukan secara wajib dengan
ketetapan menteri, dan perusahaan
wajib memenuhi ketentuan standard
yang diberlakukan itu.
Bagi yang tidak memenuhi, akan
dikenai sanksi administratif, denda
administratif, penutupan sementara,
pembekuan izin usaha industri, hingga
pencabutan izin usaha industri.
Perusahaan dikategorikan sebagai
indusri hijau apabila memenuhi
standard industri hijau, dan diberikan
sertiffikat industri hijau. Sertifikasi
industri hijau dilakukan oleh lembaga
sertifikasi
industri
hijau
yang

terakreditas dan ditunjuk menteri.
Dalam
hal
belum
terdapat
lembaga sertifikasi industri hijau yang
terakreditas, menteri dapat membentuk
lembaga sertifikasi industri hijau.
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara
industri hijau diatur Permen.
Untuk
mewujudkan
industri
hijau, perusahaan secara bertahap
membangun
komitmen
bersama
dan menyusun kebijakan perusahaan
untuk pembangunan industri hijau,
menerapkan sistem manajemen ramah
lingkungan, serta mengembangkan
jaringan
bisnis
dalam
rangka
memperoleh bahan baku, bahan
penolong, dan teknologi ramah
lingkungan.

industri strategis

Industri strategis adalah industri
yang penting bagi negara dan yang
menguasai hidup orang banyak,
meningkatkan atau menghasilkan nilai
tambah sumber daya alam strategis,
atau mempunyai kaitan dengan
kepentingan pertahanan dan keamanan
negara dalam rangkan pemenuhan
tugas pemerintah negara.
Industri strategis dikuasai oleh
negara, baik melalui pengaturan
kepemilikan, penetapan kebijakan,
pengaturan perizinan, pengaturan
produksi, distribusi, dan harga maupun
pengawasan.
Pengaturan produksi, distribusi,
dan harga itu dilakukan paling sedikit
dengan penetapan jumlah produksi,
distribusi, dan harga produk.
Pengaturan
industri
strategis
ini dilakukan melalui penyertaan
modal seluruhnya oleh pemerintah,
pembentukan
usaha
patungan
antara pemerintah dan swasta,
atau pembatasan kepemilikan oleh
penanaman modal asing.
Penetapan kebijakan strategis
paling sedikit meliputi penetapan jenis
industri strategis, pemberian fasilitas,
dan pemberian kompensasi kerugian.
Izin usaha industri strategis diberikan
oleh Menteri.

Produk dalam negeri

Untuk pemberdayaan industri dalam
negeri, pemerintah meningkatkan

penggunaan produk dalam negeri.
Produk dalam negeri wajib
digunakan oleh lembaga negara,
kementerian, lembaga pemerintah
nonkementerian, dan satuan kerja
perangkat daerah dalam pengadaan
barang dan jasa yang sumber
pembiayaannya dari APBN, APBD,
termasuk pinjaman atau hibah dari
dalam atau luar negeri.
Produk dalam negeri juga wajib
digunakan oleh BUMN, BUMD,
dan swasta dalam pengadaan barang
dan jasa yang pembiayaannya dari
APBN, APBD, atau pekerjaannya
dilakukan melalui pola kerja sama
antara pemerintah dan swasta, atau
mengusahakan sumber daya yang
dikuasai negara.
Bagi pejabat pengadaan barang dan
jasa yang melanggar ketentuan tersebut
akan dikenai sanksi administratif,
kecuali produk dalam negeri belum
tersedia atau belum mencukupi.
Pemerintah juga mendorong swasta
dan masyarakat untuk meningkatkan
penggunaan produk dalam negeri.

Kerja sama internasional

Dalam rangka pengembangan
industri,
pemerintah
melakukan
kerja sama internasional di bidang
industri, untuk membuka akses dan
pengembangan pasar internasional,
akses pada sumber daya industri, dan
pemanfaatan jaringan rantai suplai
global sebagai sumber peningkatan
produktivitas industri, dan peningkatan
investasi.
Dalam melakukan kerja sama
internasional,
pemerintah
dapat
menyusun
rencana
strategis,
menetapkan langkah penyelamatan
industri, atau memberikan fasilitas.
Pemberian fasilitas yang bisa diberikan
pemerintah ini, a.l. bimbingan,
konsultasi, advokasi; bantuan negosiasi;
promosi industri; dan kemudahan arus
barang dan jasa.
Dalam rangka kerja internasional
bidang industri, pemerintah dapat
menempatkan pejabat perindustrian di
luar negeri, sesuai dengan kebutuhan
untuk
meningkatkan
ketahanan
industri dalam negeri. mi
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Agar Mereka Kuat
dan Tak Kolaps
Dalam rangka meningkatkan ketahanan industri dalam negeri, pemerintah diamanatkan melakukan tindakan
pengamanan. Pemerintah juga bisa melakukan tindakan penyelamatan atas pengaruh konjungtur perekonomian
dunia yang mengakibatkan kerugian bagi industri di dalam negeri.

T

indakan pengamanan dan
penyelamatan
tersebut
adalah ketentuan penting
yang dituangkan dalam UU
Perindustrian.
Ada dua tindakan pengamanan
industri dalam negeri. Pertama,
pengamanan akibat kebijakan, regulasi,
atau iklim usaha yang mengancam
ketahanan
dan
mengakibatkan
kerugian industri di dalam negeri.
Kedua, pengamanan akibat persaingan
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global yang menimbulkan ancaman
terhadap ketahanan dan mengakibatkan
kerugian industri dalam negeri.
Tindakan pengamanan ditetapkan oleh
Presiden dengan mempertimbangkan
usulan Menteri.
Penetapan tindakan pengamanan
sebagai akibat persaingan global itu
berupa tarif dan nontarif. Pengamanan
berupa tarif dilakukan oleh Menteri
Keuangan atas Menteri Perindustrian.
Adapun
pengamanan
nontarif

dilakukan oleh Menteri Perindustrian
berkoordinasi dengan menteri terkait.
Selain itu, tindakan pengamanan
juga dapat dilakukan dengan program
restrukturisasi industri. “Restrukturisasi
itu termasuk dalam pendanaan dan
efisiensi produksi guna mendukung
kelangsungan usaha,” kata Sekretaris
Jenderal Kementerian Perindustrian
Anshari Bukhari.
Anshari mengatakan program
restrukturisasi
dilakukan
untuk

LaporanUtama

menunjang pemberlakuan kebijakan
tarif maupun nontarif. Penetapan
tindakan pengamanan berupa
tarif
dilakukan
oleh
menteri
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan di bidang keuangan atas
usul Menteri Perindustrian.
Pemerintah berencana memberikan
bantuan restrukturisasi bagi industri
yang terkena proteksi berupa tindakan
pengamanan produk (safeguard), seperti
tertuang dalam UU Perindustrian
sebagai
bagian
dari
tindakan
pengamanan industri.
“Proses
penyidikan
safeguard
dilakukan oleh Komite Pengamanan
Perdagangan Indonesia (KPPI) di
Kementerian Perdagangan, tetapi
restrukturisasi dilakukan Kementerian
Perindustrian. Selama ini tidak ada
program seperti itu,” katanya.
Pemerintah juga memberikan
safeguard ketika terjadi lonjakan impor
dan industri dalam negeri terkena
dampaknya. Anshari menegaskan
bahwa
pemberlakuan
safeguard
bukanlah
praktik
perdagangan
tidak adil. Pemberlakuan safeguard
karena industri dalam negeri kalah
bersaing dengan produk impor. Satusatunya instrumen pengaman adalah
meningkatkan daya saing.

Beberapa industri yang terkena
safeguard saat ini antara lain baja dan
terigu. Safeguard baja dikenakan bagi
pipa baja dari 14 negara antara lain
China, Amerika Serikat, Australia,
Inggris, Prancis, Jerman, dan Spanyol.
Tarif safeguard yang dikenakan
Rp28.439 per kilogram (kg) untuk
tahun pertama dan berlaku mulai 6
Agustus 2013. Tarif ini akan berkurang
secara bertahap dalam tiga tahun ke
depan. Sedangkan safeguard terigu
dikenakan untuk komoditas impor dari
Turki.
Ketentuan mengenai tata cara
pengenaan tindak pengamanan industri
di atur dalam peraturan pemerintah.
Pemerintah juga dapat melakukan
penyelamatan indutri atas pengaruh
konjungtur perekonomian dunia yang
mengakibatkan kerugian bagi industri
di dalam negeri. Tindak penyelamatan
itu paling sedikit dilakukan melalui
pemberian
stimulus
fiskal
dan
pemberian kredit program. Mengenai
bentuk restrukturisasi akan diatur
dalam peraturan pemerintah (PP).
“Pengamanan kan tidak berhenti
pada safeguard. Ke depan, industri yang
kena safeguard, akan mendapatkan
bantuan
tambahan
berupa
restrukturisasi industri, agar cepat pulih

dan memiliki daya saing,” kata Anshari
dalam media briefing tentang UU
Perindustrian di kantor Kemenperin,
Senin (30/12/2013).
Dia menjelaskan secara prinsip,
proses penyidikan safeguard tetap
dilakukan oleh Komite Pengamanan
Perdagangan
Indonesia
(KPPI)
Kementerian Perdagangan. Namun,
program restrukturisasi akan dilakukan
di Kemenperin.
“Selama ini, tidak ada program
restrukturisasi industri seperti ini
(untuk pemulihan), safeguard ada tapi
program tidak ada. Padahal, konsep
safeguard itu, setelah dikenakan
bea masuk, harus ditambah dengan
program. Sekarang, ini sudah difasilitasi
di UU Perindustrian.”
Pemberlakukan safeguard dilakukan
bukan lantaran perdagangan yang tidak
fair, tetapi karena kalah bersaing. Oleh
sebab itu, bila instrumen pengamanan
ditambah, khususnya bagi industri yang
terkena injury akibat lonjakan impor,
diharapkan bisa meningkatkan daya
saing industri dalam negeri.
Daya saing sangat dibutuhkan guna
menghadapi berlakunya Masyarakat
Ekonomi Asean Desember 2015. mi

Media Industri • No. 01 - 2014

19

Wawancara
Menteri PerindUstrian M.s Hidayat

aspek-aspek Penting

dalam uu Perindustrian

S

idang Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR)
yang dihadiri oleh 446 orang
anggotanya di Gedung
Nusantara II, secara aklamasi
menyetujui pengesahaan RUU
Perindustrian menjadi UndangUndang. Palu pun di ketokkan Wakil
Ketua DPR Pramono Anung, yang
memimpin rapat paripurna tersebut.
Pembahasan RUU tentang
Perindustrian diusulkan pemerintah
melalui Surat Presiden RI No. R-60/
Pres/06/2012 pada 15 Juni 2012. Komisi
VI melalui Panja RUU Perindustrian
pun telah melaksanakan rapat
konsinyering dengan pemerintah
dalam rangka membahas Daftar
Inventaris Masalah (DIM).
20
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UU Perindustrian itu bertujuan
mewujudkan industri nasional
sebagai penggerak perekonomian,
membangun kekuatan struktur
industri yang mandiri, berdaya
saing, dan maju, serta mewujudkan
kepastian berusaha, persaingan
sehat, dan mencegah pemusatan
atas penguasaan industri oleh satu
kelompok.
Untuk mengetahui lebih mendalam
tentang beleid terbaru pengganti
Undang-Undang 5 tahun 1984
tersebut, berikut wawancara dengan
Menteri Perindustrian Muhammad S.
Hidayat, dalam beberapa kesempatan.
Petikannya:

Bagaimana tanggapan Bapak
dengan disahkannya UU
Perindustrian yang baru ini?
Kami mengapresiasi langkah DPR
yang telah mengesahkan UndangUndang tentang Perindustrian yang
baru. Tentu, kami juga mengapresiasi
dan berterima kasih atas masukan
konstruktif dari anggota DPR,
baik dalam rapat kerja, rapat panja,
rapat tim perumus, dan rapat tim
sinkronisasi, sehingga UU dapat
disahkan pengganti UU No 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian yang
telah berusia 30 tahun.
Perubahan ini dilakukan dalam
rangka memperbarui dan mengawal
pertumbuhan
industri,
serta
mengantisipasi perubahan lingkungan

Wawancara

strategis, baik yang bersifat internal
maupun eksternal.
RUU ini pembahasannya dimulai
sejak awal 2012. UU ini akan menjamin
upaya peningkatan daya saing
industri nasional, terutama dalam
menghadapi persaingan global. Kita
tahu bahwa globalisasi dan liberalisasi
berdampak luas bagi perekonomian
nasional yang ditunjukkan dengan
terjadinya persaingan yang semakin
ketat sehingga pembangunan industri
memerlukan perangkat kebijakan
yang tepat, perencanaan yang terpadu,
dan pengelolaan yang efisien.
apa saja perubahan perubahan
sepanjang penggodokan rUU
Perindustrian menjadi UU?
Ada penambahan dan perubahan
pasal terhadap naskah awal RUU.
Perubahan meliputi sistematika bab
dan pasal RUU, yang terdiri dari
17 bab. Di luar itu, ditetapkan pula
aturan pembinaan dan pengembangan
perindustrian.
UU perindustrian yang baru ini
mengatur Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional (RIPIN) yang dibuat
dalam jangka waktu 20 tahun. Semua
program penting dan strategis seperti
hilirisasi industri, penggunaan produk
dalam negeri, industri strategis, industri
hijau, serta rencana induk pengembangan
dan pembangunan industri juga dikawal
dengan UU ini.
Selain itu, kini telah ada jaminan
pemerintah penyediaan infrastruktur
industri, pembiayaan, dan lain-lain.
Undang-undang memberi dukungan
penuh
terhadap
keberpihakan
pada
industri
kecil, menengah,
pengembanagan industri hijau untuk
berdaulat, berdaya saing dan ramah
lingkungan.
Kami berharap undang-undang
ini mampu menjawab berbagai
permasalahan di sektor industri baik saat
ini maupun masa yang akan datang.
Bagaimana implementasi UU ini?
Kami akan berupaya keras agar
peraturan-peraturan
pelaksanaannya
tersebut dapat diselesaikan dalam
jangka waktu yang diatur dalam UU
Perindustrian.

Bagaimana dengan kelanjutan
pendalaman industri dan kebijakan
ekspor bahan tambang?
Berdasarkan inventarisasi tim UU
Perindustrian, setidaknya ada 23 aspek
penting dan utama yang diamanatkan
UU. Untuk itu, dibutuhkan PP untuk
aspek-aspek tersebut. Salah satunya
adalah PP tentang pembatasan serta
pelarangan ekspor SDA.
Bab VI UU Perindustrian mengatur
tentang
pembangunan
sumber
daya industri. Salah satunya adalah
pemanfaatan sumber daya alam.
Pemerintah bisa melarang ekspor
sumber daya alam (SDA) dalam bentuk
mentah, seiring berlakunya UndangUndang Perindustrian ini. Mulai
Januari 2014, pemerintah melarang
ekspor mineral mentah sesuai dengan
UU Mineral dan Batubara. Ke depan,
larangan ekspor bisa diperluas ke
komoditas lain di luar mineral.
Hal itu untuk mendukung Rencana
Induk Pengembangan Industri Nasional
(RIPIN). Ini sesuai dengan amanat
UU Perindustrian. Pelaksanaan teknis
RIPIN akan diatur dengan peraturan
pemerintah (PP), peraturan presiden
(perpres), dan peraturan menteri
(permen). Pelarangan ekspor bahan
mentah sangat dimungkinkan diatur
dalam aturan pelaksanaan.
Prosesnya dimulai dari Kementerian
Perindustrian. Tahap awal, Kemenperin
merekomendasikan komoditas apa saja
yang dilarang diekspor. Selanjutnya,
jadi atau tidaknya larangan ekspor akan
diputuskan dalam rapat koordinasi
tingkat menteri yang dipimpin menko
perekonomian.
Jadi, dalam rangka mencapai
target RIPIN 20 tahun, kami bisa
rekomendasikan kementerian untuk
menyelaraskan kebijakannya dengan
rencana induk tersebut.
Dengan UU Perindustrian, bahan
mentah tidak bisa lagi seenaknya
diekspor. Selama puluhan tahun,
Indonesia mengekspor bahan mentah
ke negara-negara maju, lalu masuk ke
Indonesia dalam bentuk barang jadi
dengan harga mahal. Sekarang, kita
harus lebih cerdas memproses SDA kita.
Semua perangkat pelaksana yang
diamanatkan UU Perindustrian sudah

siap paling lambat Oktober 2014.
Dengan demikian, menteri perindustrian
berikutnya memiliki wewenang penuh
untuk melaksanakan amanat-amanat
UU tersebut.
Fasilitas apa saja yang mungkin
diberikan dalam UU ini untuk
pembangunan industri?
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
dapat memberikan fasilitas untuk
mempercepat pembangunan Industri,
baik berupa fiskal atau nonfiskal.
Fasilitas tersebut bisa diberikan
kepada perusahaan Industri yang
melakukan penanaman modal untuk
memperoleh
dan
meningkatkan
nilai tambah sebesar-besarnya atas
pemanfaatan sumber daya nasional
dalam rangka pendalaman struktur
Industri dan peningkatan daya saing
Industri.
Selain itu bagi perusahaan Industri
yang melakukan penelitian dan
pengembangan teknologi industri
dan produk, perusahaan industri atau
perusahaan kawasan industri di wilayah
perbatasan atau daerah tertinggal, dan
perusahaan industri atau perusahaan
kawasan industri yang mengoptimalkan
penggunaan barang atau jasa dalam
negeri.
Perusahaan
industri
dan/atau
perusahaan kawasan industri yang
mengembangkan sumber daya manusia
di bidang Industri juga dimungkinkan
mendapatkan fasilitas. Demikian juga
perusahaan industri berorientasi ekspor.
Pemerintah juga bisa memberikan
fasilitas fiskal maupun nonfiskal
kepada perusahaan industri kecil dan
menengah yang menerapkan SNI,
spesifikasi teknis, atau pedoman tata
cara yang diberlakukan secara wajib.
IKM yang memanfaatkan sumber daya
alam secara efisien, ramah lingkungan,
dan berkelanjutan juga sangat mungkin
mendapatkan insentif ini.
Di samping itu, fasilitas ini akan
diberikan bagi perusahaan Industri yang
melaksanakan upaya untuk mewujudkan
Industri Hijau, dan perusahaan Industri
yang mengutamakan penggunaan
produk Industri kecil sebagai komponen
dalam proses produksi. mi
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Dorong UKM
Lebih Kompetitif
Undang-undang Perindustrian yang baru saja disahkan
akan mampu mengoptimalkan industri kecil agar bisa
bersaing di pasar nasional maupun internasional. Apalagi
tahun 2015 mendatang Indonesia akan dihadapkan pada
AeC. UU ini dinilai sebagai jawaban untuk mendorong UKM
nasional agar lebih kompetitif dibanding negara lain.
Menurut Airlangga, sebelumnya pembinaan dan
pelaksanaa kebijakan industri UKM di Indonesia kurang
maksimal. Mereka tersandung good manufacturing
practice saat hendak ekspor. Sebenarnya apa substansi UU
Perindustrian yang baru disahkan itu?

apa substansi UU Perindustrian
yang baru disahkan ini?
UU memiliki tiga substansi,
kedalaman struktur industri dan
keterkaitan hulu dan hilir serta struktur
kewilayahan. Penguasaan mulai dari
hulu sampai hilir penting, terutama
yang punya daya saing tinggi seperti
industri berbasis bahan baku dalam
negeri, berbasis tenaga kerja, berbasis

energi dan punya pasar yang besar.
Jika dua saja dari 4 komponen ini kita
miliki, maka dia menjadi industri yang
visible untuk dibangun di Indonesia.
UU ini menyebutkan kunci
keberhasilan industri adalah bahan
bakunya berupa industri primer.
Energi primer, baik gas, listrik, atau
BBM menjadi prasyarat untuk daya
saing suatu industri. Kemudian kedua,

keterkaitan hulu dan hilir menjadi
penting. Ketiga, struktur kewilayahan.
Jadi sentra industri itu penting. Industri
harus berdiri pada wilayah tertentu.
Kemudian untuk mewujudkan itu
semua, kita membentuk rencana induk
industri nasional. Ini diharapkan
menjadi blue print dari pengembangan
industri masa mendatang.
Bagaiman rencana induk industri ke
depan?
Pertama, dari industri yang sudah
berjalan selama 20-30 tahun ini, kita
22
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pilah, khususnya pada industri yang
punya daya saing yang tinggi. Industri
yang punya daya saing tinggi memiliki
lima komponen, punya SDM kuat,
memanfaatkan sumber daya alam,
menerapkan teknologi, memanfaatkan
inovasi, dan mempunyai sumber
pembiayaan yang kompetitif.

Lembaga pembiayaan industri
dalam hal ini menjadi penting.
Tanpanya mustahil industri bisa
berkembang. Arsitektur perbankan
nasional yang mengacu pada legal
convention selama ini menghitung
pengembangan industri perbankan
berdasarkan basis risiko. Kebanyakan
bank adalah commercial bank, comersial
banking yang tidak bersifat jangka

panjang. Mereka menerapkan tingkat
suku bunga tinggi, sistem pembiayaan
komersial seperti credit card yang
bunganya 3% per bulan jadi anggaplah
1 tahun 36%. Kemudian pengembalian
kredit waktunya relatif pendek 4-5
tahun. Skema ini mustahil untuk
membangun sebuah industri.
Kedua adalah affirmative position,
yaitu kebijakan yang berpihak terutama
kepada industri kecil. Kalau industri
kecil dilepaskan bersaing dengan
industri besar enggak mungkin, karena
yang namanya ekonomi ada yang
namanya economic of skill. Dan ini
terkait dengan standar, kualitas, dan
lain-lain. Sehingga dengan demikian
ada keberpihakan kepada industri kecil
supaya dia mampu bersaing.
Apalagi nanti masuk 2015 ada
pasar terbuka ASEAN. Jangan sampai
UKM kita kalah dengan UKM-UKM
negara lain. Yang terpenting adalah
pengamanan dan penyelamatan industri
nasional terhadap persaingan yang
tidak sehat. Komite Industri Nasional
akan dibentuk agar industri betulbetul bisa bersinergi antar-departemen,
antar-instansi, antar-agensi, dan antarlembaga pemerintah.
Bagaimana UU Perindustrian secara
konkrit melindungi industri kecil?
Ya salah satunya dengan lembaga
pembiayaan tadi. Industri kecil saat
ini kan menerima bunga tertinggi,
baik KUR dan PMN bunganya 2426%. Sementara industri besar yang
dimiliki oleh multinasional ataupun
konglomerat itu bunganya 9-11%.
Ini tidak adil. Ini kita jembatani
dengan lembaga pembiayaan. Selama
perbankan masih menggunakan prinsip
penguasaha kecil kualitasnya rendah
dan berresiko tertinggi, industri kecil
sulit untuk berkembang. Tetapi dengan
lembaga pembiayaan, sebagian risiko
itu akan diatasi, karena ini bagian dari
pengembangan ekonomi masyarakat.
mi
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eriCK satriya WardHana, KetUa PanJa rUU PerindUstrian

Industri nasional
Dipagari dari Gempuran Produk Asing
Semakin terbukanya perdagangan lintas negara mengharuskan industri nasional baik skala
besar, menengah maupun kecil mempersiapkan diri menghadapi ketatnya persaingan
dengan industri sejenis dari manca negara. Yang paling dekat, adalah dibukanya perdagangan
bebas ASeAN tahun depan. Industri Indonesia harus siap bersaing dengan sesama industri
dari negara ASeAN lainnya. Bila tidak, Indonesia yang punya potensi penduduk terbesar
hanya akan dijadikan pasar dari produk-produk negara lain.

“Kita mau tidak mau harus siap.
Itu sudah jadi kesepakatan bersama
di tingkat ASEAN,” ujar Wakil
Ketua Komisi VI DPR Erick Satriya
Wardhana saat ditemui di Gedung
DPR Jakarta.
Dia mengungkapkan, bahwa DPR
bersama Pemerintah telah memagari
industri
dalam
negeri
dengan
menyusun UU No.3 tahun 2014
tentang Perindustrian. UU dimaksud
merupakan pembaharuan dari UU
No.5/1984 tentang Perindustrian yang
sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi
sektor industri yang berkembang pesat
24
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saat ini .
“Kita berharap UU Perindustrian
yang baru bisa menjadi penopang dan
penggerak
ekonomi nasional, dan
mampu membangun industri yang
memiliki kedalaman struktur dan daya
saing,” ucap Erick.
Dengan UU yang baru, DPR
berharap bisa terwujudnya persaingan
yang sehat dan mencegah penguasaan
pemusatan
industri
oleh
satu
kelompok yang merugikan masyarakat.
Menurutnya, pengawasan
menjadi
kunci utama agar penyebaran dan
pemerataan pembangunan industri

dapat dicapai dan pada gilirannya
akan menciptakan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat.
Dengan UU Perindustrian yang
baru, DPR berharap Pemerintah
bersama
seluruh
pemangku
kepentingan untuk memanfaatkan
potensi sumber daya alam bangsa guna
mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Yang
menarik,
dalam
UU
Perindustrian
yang
baru
juga
dicantumkan industri hijau yang
menyelaraskan antara industri dengan
kelestarian fungsi lingkungan hidup
sehingga dapat menjadi salah satu

Wawancara

upaya menembus sekat perdagangan
yang selama ini menjadi dalih negara
maju untuk memproteksi industri di
dalam negerinya.
Yang lebih penting lagi, kata
Erick, isi UU Perindustrian yang
baru memuat perlindungan terhadap
industri
kecil
dan
menengah
yang selama ini sering terabaikan.
Perlindungan itu diwujudkan dengan
secara tegas menyatakan, bahwa
industri kecil tertentu hanya dapat
dimiliki oleh warga negara Indonesia.
“Dengan
berbagai
penguatan
dan
perlindungan
terhadap
industri nasional, kita berharap UU
Perindustrian bisa meningkatkan
daya saing industri di era pasar bebas.
Kita jangan hanya dijadikan pasar
negara ASEAN, tetapi kita harus bisa
menembus pasar di negara-negara
tetangga,” katanya.
Karena selain penguatan dan
perlindungan
terhadap
industri
nasional, di UU Perindustrian terbaru
ini juga memastikan ada pasokan
bahan baku dan jaminan energi
bagi industri nasional. Pemerintah
baik di pusat maupu daerah harus
memprioritaskan ketersediaan dan
penyaluran sumber daya alam dengan
mengatur pemanfaatan sumber daya

alam untuk kepentingan industri
dalam negeri. Ke depan, pasokan
energi akan diperioritaskan untuk
dalam negeri. “Jadi jatahnya akan terus
bertambah dan ekspor akan mulai
berkurang,” ucap Erick.
Berbagai aturan yang masuk dalam
UU ini diharapkan bisa mendorong
pertumbuhan
industri
nasional.
Dengan adanya UU ini, sumber daya
alam Indonesia harus diutamakan
untuk memenuhi kebutuhan bahan
baku industri dalam negeri.
Selain itu, UU ini juga dapat
meningkatkan pertumbuhan industri
nasional,
dengan
mewajibkan
penggunaan produk dalam negeri
dalam proyek pembangunan.
Erik
mengatakan,
dalam
menghadapi persaingan global maka
pemerintah harus melindungi industri
nasional dengan pemberian kebijakan
fiskal dan nonfiskal, sehingga dapat
mewujudkan industri yang berdaulat
dan berdaya saing.
“Rencana induk industri selama
20 tahun dalam UU tersebut sejalan
dengan Rancangan Pembangunan
Jangka Menengah yang sesuai
Undang-Undang.
Pemerintah
harus memperhatikan industri kecil
menengah dengan memberi berbagai

fasilitas, insentif dan kemudahan,“
tegasnya.
UU ini terdiri dari 17 bab dan 125
pasal. Tujuannya untuk mewujudkan
industri nasional sebagai pilar dan
penggerak perekonomian nasional.
Industri nasional juga diharapkan bisa
mandiri, kompetitif, punya kepastian
usaha dan berorientasi pada industri
hijau.
“UU ini dapat menjadi landasan
hukum yang kuat dari aspek legal
formal sehingga memberi kepastian
hukum terhadap penyelenggaraan
perindustrian di dalam negeri serta
dapat
mendorong
pertumbuhan
industri Indonesia menjadi industri
yang mandiri, maju dan berdaya saing,
“ terang Erik.
Yang tidak kalah penting ialah
pembentukan
Komite
Industri
Nasional. Hal ini diperlukan untuk
melakukan koordinasi pembangunan
industri agar saling bersinergi satu
arah dalam menguatkan struktur
perekonomian nasional. UU ini juga
mengatur agar industri strategis harus
dikuasai negara. “Industri strategis
tidak boleh dikuasai asing,” papar
Erick. mi
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UU Perindustrian Baru

Telah Disahkan DPR
Undang-Undang (UU) Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984 yang
telah diimplementasikan selama 30 tahun, digantikan oleh UU yang
baru yang telah disahkan oleh DPR RI pada Kamis, 19 Desember
2013. Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengharapkan,
UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bisa menjadi
instrumen pengaturan yang efektif untuk mewujudkan industri
nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional,
kedalaman dan kekuatan struktur industri, serta pemerataan
pembangunan industri.
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H

idayat
menjelaskan,
pihaknya
memberikan
apresiasi
dan
sangat
menghargai masukan dan
pemikiran yang konstruktif dari para
Anggota DPR RI, baik dalam Rapat
Kerja, Rapat Panitia Kerja (Panja),
Rapat Tim Perumus (Timus) dan
Rapat Tim Sinkronisasi (Timsin),
sehingga UU Perindustrian yang baru
dapat direalisasikan. Menurutnya,
pergantian UU Perindustrian dilakukan
dalam rangka memperbarui dan
mengawal pertumbuhan industri, serta
mengantisipasi perubahan lingkungan
strategis, baik yang bersifat internal
maupun eksternal.
Perubahan
internal
yang
sangat berpengaruh adalah dengan
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diberlakukan UU Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sedangkan perubahan eksternal yang
berpengaruh terhadap pembangunan
Industri antara lain diratifikasinya
berbagai
perjanjian
internasional
yang bersifat bilateral, regional,
dan
multilateral.
“RUU
yang
pembahasannya dimulai sejak awal
tahun 2012 itu akan menjamin upaya
peningkatan daya saing industri
nasional, terutama dalam menghadapi
persaingan global. Kita menyadari
bahwa globalisasi dan liberalisasi
berdampak luas bagi perekonomian
nasional yang ditunjukkan dengan
terjadinya persaingan yang semakin
ketat sehingga pembangunan industri
memerlukan perangkat kebijakan yang
tepat, perencanaan yang terpadu, dan
pengelolaan yang efisien,” jelas Hidayat.
UU Perindustrian baru tersebut
mengatur rencana induk pembangunan
industri nasional yang dibuat dalam
jangka waktu 20 tahun. Hidayat
memastikan, semua program penting
dan strategis, seperti hilirisasi industri,
penggunaan produk dalam negeri,
industri strategis, industri hijau, serta
rencana induk pengembangan dan
pembangunan industri dikawal dengan
UU ini. Undang-undang tersebut juga
memproteksi peningkatan penggunaan
produk dalam negeri dan industri kecil
menengah.

Dalam UU yang terdiri dari 17 bab
dan 125 pasal ini diatur hal-hal yang
penting dan strategis dalam rangka
pengembangan dan pembangunan
industri nasional, antara lain adalah
pembentukan
Rencana
Induk
Pembangunan
Industri
Nasional
(RIPIN) dalam rangka mewujudkan
tujuan penyelenggaraan perindustrian
untuk jangka waktu 20 tahun yang
sejalan dengan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
sebagai acuan dalam penyusunan
Rencana Induk Pembangunan Provinsi
dan Kabupaten/Kota; dan Pembentukan
Kebijakan Industri Nasional (KIN)
yang merupakan arah dan tindakan
untuk melaksanakan RIPIN untuk
jangka waktu 5 tahun. Selain itu, UU
Perindustrian juga mengamanatkan
beberapa ketentuan lebih lanjut untuk
diatur dalam Peraturan Pemerintah
(PP), Peraturan Presiden (Perpres),
dan Peraturan Menteri (Permen).
Adapun Peraturan Pemerintah yang
diamanatkan antara lain adalah:
Ketentuan pengaturan teknis untuk
bidang industri tertentu; Ketentuan
kewenangan penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang Perindustrian;
Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional;
Perwilayahan
Industri;
Konsultan Industri dan tenaga kerja
industri; Pembatasan serta pelarangan
ekspor sumber daya alam; dan Jaminan

penyediaan serta penyaluran sumber
daya alam.
Sementara itu. dari kalangan
pengusaha,
Asosiasi
Pengusaha
Indonesia
(Apindo)
mendesak
pemerintah untuk segera menerbitkan
aturan-aturan pelaksana untuk dua
Undang-Undang (UU) terkait industri,
dan perdagangan. “Pemerintah saat
ini hanya mempunyai waktu hingga
Oktober 2014. Tapi, sebenarnya waktu
yang aktif hanya 3 bulan. Artinya,
pemerintah sekarang harus benarbenar bekerja keras supaya segera
menerbitkan aturan pelaksana kedua
UU ini. Jangan sampai, UU-nya
diterbitkan sekarang, lalu tidak ada
aturan pelaksananya. Akibatnya, UU
ini lalu disalahartikan menteri yang
baru. Kami mendesak harus diterbitkan
segera,” kata Ketua Umum Apindo
Sofjan Wanandi.
Sofjan menjelaskan, pihaknya akan
membentuk tim-tim kecil dengan
kerjasama dengan Kemenperin dan
Kemendag untuk mengkaji aturanaturan pelaksana yang mendesak dan
prioritas, Sofjan menambahkan, Apindo
juga akan melakukan sinkronisasi secara
intensif dan juga mensosialisasikan
kedua UU itu. Supaya semua pelaku
usaha tahu, termasuk skala kecil dan
menengah serta konsumen tahu, bahwa
kedua UU ini melindungi banyak
hal. Supaya mereka tahu kewajiban
pemerintah,” kata Sofjan.
Sofjan mengharapkan, dengan
adanya aturan pelaksana, maka kedua
UU tersebut bisa memperkuat upaya
dalam mengutamakan kepentingan
pelaku usaha. UU Perindustrian,
lanjutnya,
mengharuskan
SDA
diutamakan
untuk
memenuhi
kebutuhan bahan baku industri nasional.
Artinya, tidak bisa lagi sembarangan
melakukan ekspor gas seperti saat ini.
“Juga memberikan wewenang bagi
pengaturan industri di Kemenperin.
Jadi, ketika kita akan membangun
industri hulu, Menteri Perindustrian
berhak memutuskan upaya-upaya
untuk itu. Membicarakannya dengan
Menteri Keuangan untuk kebijakan
fiskal yang bisa mendukung,” tandas
Sofjan. mi
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Nilai Strategis
UU Perindustrian

Pemerintah dan DPR sudah mengesahkan undang-undang
yang mengatur sektor perindustrian, UU Nomor 3 Tahun
2014, menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu UU
Nomor 5 Tahun 1984. Saya menganggap pengesahan UU
Perindustrian yang baru sebagai kado bagi kalangan industri
nasional, karena dapat menjadi landasan bagi pengembangan
industri dan menjawab berbagai tantangan yang ada. Saya
mengidentifikasikan ada lima tantangan yang dihadapi
industri nasional ke depan.
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P

ertama, kebutuhan sinergi
kebijakan antar kementerian
yang
mendukung
pengembangan
industri.
Kebijakan antar kementerian masih
seringkali saling bertentangan sehingga
kontraproduktif terhadap pertumbuhan
industri. Kedua, jaminan ketersediaan
bahan baku dan barang modal guna
mendorong peningkatan daya saing
industri. Kondisi yang terjadi saat ini
patut menjadi perhatian, karena kondisi
investasi yang cenderung bergeser dari
industri padat karya ke arah industri
padat modal dan industri penghasil
bahan baku menjadi investasi produk
jadi. Kecenderungan tersebut perlu
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diwaspadai karena tidak menciptakan
pertumbuhan industri baru dan
mengarahkan Indonesia sebagai pasar
besar. Pemerintah harusnya mulai
mengarah untuk menjaring investor
yang menghasilkan produk barang
modal dan bahan baku.
Persoalan ketiga yang dihadapi
kalangan industri nasional adalah
persoalan ketenagakerjaan. Persoalan
ketenagakerjaan berpotensi menjadi
penghambat apabila penentuan upah
tenaga kerja menjadi komoditas politik,
mengabaikan mekanisme penentuan
KHL oleh Dewan Pengupahan.
Keempat,
jaminan
ketersediaan
energi. Di satu sisi, pemerintah belum
bisa memenuhi pasokan gas untuk
kebutuhan industri. Tapi di sisi lain,
pemerintah
membebani
industri
dengan menaikkan harga gas, yang
saat ini sudah jauh di atas harga gas
di pasar luar negeri. Harga gas untuk
industri di Indonesia sudah mencapai
US$ 9-10 per mmbtu, sementara harga
di luar negeri US$ 4-5 per mmbtu.
Pemerintah pun juga masih berencana
menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL)
untuk industri.
Persoalan kelima, yang menurut saya
tak kalah penting untuk diselesaikan
adalah
kesiapan
menghadapi
pemberlakuan Masyarakat Ekonomi
ASEAN, mulai Desember 2015.
Kemampuan industri nasional bersaing
dengan industri negara lain sesama
negara ASEAN atau negara Asia
lainnya, ditentukan sinergi kalangan
pemerintah dan industri meningkatkan
daya saing industri nasional. Kegagalan
penyiapan daya saing industri nasional
menghadapi MEA hanya akan
menempatkan Indonesia sebagai pasar
besar negara ASEAN di mana produk
asing akan bebas masuk.
nilai strategis UU Perindustrian
UU Perindustrian memiliki nilai
strategis untuk mengatasi tantangan
di atas. Beberapa nilai strategis dari
UU Perindustrian yang baru dalam
memaksimalkan
pengembangan
industri nasional
adalah: pertama,
pembinaan industri nasional oleh
pemerintah akan berjalan lebih
maksimal. Selama ini pembinaan

industri nasional hanya dilakukan
oleh berbagai kementerian teknis
sehingga aspek yang diperhatikan
hanya hal-hal teknis yang menjadi
kewenangan kementerian tersebut.
Tapi, aspek pengembangan industri
sector tersebut belum terwadahi. UU
Perindustrian
memuat
ketentuan
pemberian
kewenangan
kepada
kementerian
yang
membidangi
perindustrian
untuk
mengatur,
membina
dan
mengembangkan
industri nasional, dengan kewenangan
untuk melimpahkan pengaturan halhal bersifat teknis kepada kementerian
teknis terkait.
Sebagai contoh,
industri makanan dan minuman akan
mendapat pengayoman yang kuat
dari Kementerian Perindustrian, di
samping persoalan teknis kesehatan
dan keamanan produk yang menjadi
wewenang BPOM.
Nilai strategis kedua dari keberadaan
UU Perindustrian adalah sebagai dasar
hukum untuk memastikan penggunaan
sumber daya alam yang ada semaksimal
mungkin kepentingan pengembangan
industri
nasional.
Dalam
UU
Perindustrian
terdapat
ketentuan
yang mewajibkan Pemerintah dan
Pemerintah Daerah menjamin bahwa
sumber daya alam dimanfaatkan sebesar
- besarnya untuk memenuhi kebutuhan
industri dalam negeri akan bahan baku
yang bersumber dari sumber daya alam.
Undang-undang juga memerintahkan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menjamin ketersediaan dan penyaluran
sumber daya alam untuk industri dalam
negeri. Pengaturan ini akan dapat
mengoptimalkan jaminan ketersediaan
energy yang dibutuhkan industri
nasional, karena selama ini tidak ada
aturan yang mengikat Kementerian
teknis, dalam hal ini Kementerian
ESDM.
Selain itu, ketentuan terkait jaminan
pemanfaatan sumber daya alam bagi
kepentingan industri nasional, akan
memaksimalkan kebijakan hilirisasi
yang telah diambil selama ini. Salah
satu problem kebijakan hilirisasi adalah
persoalan jaminan ketersediaan energi
untuk memenuhi kebutuhan industri
nasional, selain jaminan bahan baku.
Dalam jangka panjang, kebijakan

hilirisasi memberikan nilai tambah
terhadap ekspor nasional, sekaligus
meningkatkan ketahanan industri
nasional yang terjamin penyediaan
bahan baku, serta meningkatkan daya
saing komoditas Indonesia di pasar
global, karena memiliki nilai tambah
dibandingkan ketika harus diekspor
dalam bentuk bahan mentah.
Poin ketiga, nilai strategis UU
Perindustrian
adalah
dukungan
pemerintah dalam pemberdayaan
industri melalui kebijakan pengutamaan
penggunaan produk dalam negeri,
serta adanya jaminan akan tindakan
pengamanan dan penyelamatan industri
nasional. UU Perindustrian juga
memfasilitasi dukungan pemerintah
terhadap berbagai kebijakan fiskal
yang dibutuhkan untuk pengembangan
industri nasional. Kebijakan fiskal di
sini antara lain pemberian tax holiday
yang tepat sasaran, dalam arti secara
tegas menunjukkan kriteria perusahaan
dan periode serta waktu pengurusan
yang cepat.
Pasca
pengesahan
UU
Perindustrian, tentu hal yang ditunggu
adalah implementasi yang maksimal
dari undang-undang tersebut. Seluruh
stakeholders, khususnya kalangan dunia
usaha perlu terus memastikan agar
pemerintah secara bersungguh-sungguh
melaksanakan
seluruh
ketentuan
dalam UU Perindustrian tersebut.
Beberapa hal yang perlu dikawal dari
undang-undang ini adalah penyusunan
Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional, Kebijakan Industri Nasional,
dan Rencana Kerja Pembangunan
Industri,
pembentukan
Komite
Industri
Nasional,
memfasilitasi
peran serta masyarakat dalam upaya
mengembangkan industri nasional,
mekanisme perizinan, investasi dan
fasilitas industri lainnya.
Implementasi menyeluruh UU
Perindustrian
mengindikasikan
bagaimana pemerintah bersungguhsungguh menyelesaikan pekerjaan
rumah untuk meningkatkan daya saing
industri nasional, yaitu: dukungan
infrastruktur,
kepastian
hukum,
peningkatan daya saing tenaga kerja
dan praktik ekonomi biaya tinggi. mi
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66 SnI naik Pangkat
SNI Wajib

S

ekretaris Jenderal Kementerian
Perindustrian, Ansari Bukhari
mengatakan, berlakunya
ASEAN Economic Community
pada 2015 nanti membuat produk industri
dari luar negeri bebas masuk ke Indonesia.
Sebab, sudah tak ada lagi hambatan tarif
bea masuk.
Agar tak bebas diberondong produk
impor, instrumen non tariff barrier
seperti SNI mutlak diperlukan. Dengan
begitu, produk lokal yang menerapkan
SNI bisa lebih mudah mengisi pasar
domestik. “SNI sangat dibutuhkan
untuk meningkatkan daya saing produk
dalam negeri,” ujar Anshari.
Adapun 66 SNI yang naik pangkat
menjadi wajib dikenakan kepada
beberapa produk, seperti elektronika,
furnitur, logam, kimia dasar, dan hilir.
Selain itu juga masih ada produk
makanan minuman, otomotif dan
maritim.
Ketentuan tentang SNI juga
disebutkan dalam UU Perindustrian
terbaru, dimana Menteri melakukan
perencanaan, pembinaan,
pengembangan,
dan
pengawasan
standardisasi
industri,
termasuk
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Standard Nasional Indonesia (SNI).
Agus Salim, Ketua II Gabungan
Pabrik Seng Indonesia (Gapsi)
menyambut baik pemberlakuan SNI
wajib ini, terutama di sektor logam
hilir. Saat ini, masih banyak ditemukan
produk seng gelombang yang tak sesuai
dengan standar SNI di pasar.
Menurut Agus, produk yang tak
memiliki SNI tersebut merugikan
industri sejenis lainnya yang memiliki
SNI. Sebab, kebanyakan, produk yang
tidak sesuai SNI di pasaran adalah
produk impor yang harganya 10% lebih
murah ketimbang produk lokal yang
memiliki SNI.
Industri domestik sulit mengimbangi
produk impor lantaran bahan baku
berupa Cold Rolled Coil (CRC), seWtar
70% adalah impor. Kondisi rupiah yang
semakin tertekan dan bea masuk bahan
baku sebesar 10% membuat harga jual
produk lokal lebih mahal.
Ujung-ujungnya, Agus bilang, ratarata utilisasi produksi industri baja lapis
seng saat ini hanya mencapai 50% dari
total kapasitas produksi di dalam negeri
yang mencapai 1,1 juta ton per tahun.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3
Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun
2000 tentang Standardisasi Nasional,
SNI adalah standar yang ditetapkan
oleh Badan Standarisasi Nasional dan
berlaku secara nasional.
SNI tidak diwajibkan pada semua
barang. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) PP
102/2000, SNI bersifat sukarela untuk
ditetapkan oleh pelaku usaha. Akan
tetapi, dalam hal SNI berkaitan dengan
kepentingan keselamatan, keamanan,
kesehatan masyarakat atau pelestarian
fungsi lingkungan hidup dan/atau
pertimbangan ekonomis, instansi teknis
dapat memberlakukan secara wajib
sebagian atau seluruh spesifikasi teknis
dan atau parameter dalam SNI.
Jika untuk barang dan atau jasa,
proses, sistem dan personel tersebut
telah ditetapkan SNI, maka pelaku
usaha harus memiliki sertifikat atau
tanda SNI.
Jika atas suatu barang atau jasa telah
diberlakukan SNI wajib, maka pelaku
usaha yang barang atau jasanya tidak
memenuhi dan/atau tidak sesuai dengan
SNI wajib, tidak boleh memproduksi
dan/atau mengedarkan barang atau jasa
tersebut (Pasal 18 ayat (1) PP 102/2000).
Selain itu, jika pelaku usaha telah
memperoleh sertifikat produk dan/
atau tanda SNI dari lembaga sertifikasi
produk untuk barang atau jasanya, pelaku
usaha tersebut dilarang memproduksi
dan mengedarkan barang dan/atau jasa
yang tidak memenuhi SNI.
SNI yang telah diberlakukan secara
wajib, tidak hanya dikenakan pada
barang dan/atau jasa yang produksi
dalam negeri, tetapi juga berlaku untuk
barang dan/atau jasa impor (Pasal 19
ayat [1] PP 102/2000).
Biasanya SNI wajib diberlakukan
pada hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan keselamatan, keamanan,
kesehatan masyarakat atau pelestarian
fungsi lingkungan hidup dan atau
pertimbangan ekonomis. mi
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beberapa barang
yang wajib SnI

M

ainan anak-anak,
sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri
Perindustrian Republik
Indonesia No. 24/M-IND/PER/4/2013
Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI)
Mainan Secara Wajib (“Permen
Perindustrian 24/2013”). Mainan yang
dimaksud adalah setiap produk atau
material yang dirancang atau dengan
jelas diperuntukkan penggunaannya
oleh anak dengan usia 14 (empat belas)
tahun ke bawah untuk bermain dengan
penggunaan yang normal maupun
kemungkinan
penggunaan
yang
tidak wajar sesuai dengan kebiasaan
seorang anak (Pasal 1 angka 1 Permen
Perindustrian 24/2013).
Ban, yang diatur dalam Peraturan
Menteri
Perindustrian
Republik
Indonesia No. 11/M-IND/PER/1/2012
Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Ban
Secara Wajib sebagaimana terakhir
diubah dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Republik Indonesia
No. 27/M-IND/PER/5/2013 Tahun
2013 Tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan
Menteri
Perindustrian
Nomor 11/M-IND/PER/1/2012
Tentang Pember lakuan S tandar
Nasional Indonesia (SNI) Ban Secara
Wajib;
Semen, sebagaimana diatur dalam
Peraturan
Menteri
Perindustrian
Republik Indonesia No. 18/M-IND/
PER/2/2012 Tahun 2012 Tentang
Pemberlakuan
Standar
Nasional
Indonesia (SNI) Semen Secara Wajib;
Pupuk
anorganik
tunggal,
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri
Perindustrian
Republik
Indonesia No. 16/M-IND/PER/2/2012
Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pupuk Anorganik Tunggal Secara
Wajib;
Air minum dalam kemasan,
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Menteri
Perindustrian
Republik
Indonesia No. 49/M-IND/PER/3/2012
Tahun 2012 Tentang Pemberlakuan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Air
Minum Dalam Kemasan (AMDK)
Secara Wajib;
Helm, sebagaimana diatur dalam
Peraturan
Menteri
Perindustrian
Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/
PER/6/2008 Tahun 2008 Tentang
Pemberlakuan
Standar
Nasional
Indonesia (SNI) Helm Pengendara
Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara
Wajib;
Dalam Undang-Undang
Perindustrian yang baru saja disahkan
akhir Desember lalu, pemerintah
menerapkan pemberian sanksi berupa
tindak pidana terhadap penyalahgunaan
aturan SNI wajib.
Pasal 120 ayat 1 mengenai Ketentuan
Pidana disebutkan setiap orang
yang dengan sengaja memproduksi,
mengimpor, dan/atau mengedarkan
barang dan/atau jasa industri yang
tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis,
dan/atau pedoman tata cara yang
diberlakukan secara wajib di bidang
industri sebagaimana dimaksud pasal 53
ayat 1 huruf b, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 tahun dan pidana
denda paling banyak Rp3 miliar.
Adapun bunyi pasal 53 ayat 1 huruf
b yang dimaksud adalah setiap orang
dilarang memproduksi, mengimpor,
dan/atau mengedarkan barang dan/atau
jasa industri yang tidak memenuhi SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman
tata cara yang diberlakukan secara wajib.
“Satu-satunya kebijakan dalam UU
Perindustrian yang dikenakan pidana
hanya tentang SNI wajib ini. Kami rasa,

sanksi pidana perlu disampaikan agar
ada efek jera,” kata Sekretaris Jenderal
Kementerian Perindustrian Anshari
Bukhari di Jakarta, akhir pekan lalu.
Pasal 120 ayat 2 menyebutkan
setiap orang yang karena kelalaiannya
memproduksi, mengimpor, dan/atau
mengedarkan barang dan/atau jasa
industri yang tidak memenuhi SNI,
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata
cara yang diberlakukan secara wajib di
bidang industri sebagaimana dimaksud
pasal 53 ayat 1 huruf b, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 tahun
dan dipidana denda paling banyak Rp1
miliar.
Menurut Anshari, menghadapi
masyarakat ekonomi Asean (MEA)
yang akan berlaku pada Desember
2015, SNI sangat dibutuhkan untuk
meningkatkan daya saing produk dalam
negeri.
“Oleh sebab itu, kami merasa tindak
pidana ini diperlukan. Nilainya saya rasa
cukup besar sebagai suatu denda atau
pidana penjara,” tambah dia.
Dalam
hal
tindak
pidana
sebagaimana dimaksud dalam pasal 120
dilakukan oleh korporasi, tuntutan dan
penjatuhan pidana dikenakan terhadap
korporasi dan/atau pengurusnya.
Dalam
ketentuan
mengenai
standardisasi industri, disebutkan juga
setiap orang dilarang membubuhkan
tanda SNI atau tanda kesesuaian pada
barang dan/atau jasa industri yang tidak
memenuhi ketentuan SNI, spesifikasi
teknis, dan/atau pedoman tata cara.
Peberlakuan SNI wajib dilakukan
terhadap barang dan/atau jasa industri
berdasarkan SNI yang telah ditetapkan.
Setiap barang dan/atau jasa industri yang
telah memenuhi SNI yang diberlakukan
secara wajib, wajib dibubuhi tanda SNI.
Disebutkan juga, Menteri Perindustrian
dapat
menetapkan
pengecualian
atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau
pedoman tata cara yang diberlakukan
secara wajib pada pasal 53 ayat 1 huruf
b untuk impor barang tertentu.
Berdasarkan catatan Kemenperin,
sepanjang 2013 telah disusun RSNI
sebanyak 91 buah. Adapun selama 4
tahun terakhir, telah disusun 394 buah
RSNI, untuk 18 kelompok industri. mi
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SNI Wajib Pakaian Bayi

Diberlakukan

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah
menetapkan pemberlakuan SNI Persyaratan Zat Warna AZO, Kadar
Formaldehida dan Kadar Logam Terekstraksi Pada Kain Untuk
Pakaian Bayi Secara Wajib.
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H

al tersebut sesuai dengan
Pe r a t u r a n M e n t e r i
Perindustrian Republik
Indonesia Nomor
07/M-IND/PER/2/2014. Peraturan
Menteri itu mulai berlaku tiga bulan
sejak tanggal diundangkan.
Dengan berlakunya Peraturan
Menteri yang baru tersebut, maka
Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor 72/M-IND/PER/7/2012
t e n t a n g Pe m b e r l a k u a n S N I
Persyaratan Zat Warna Azo dan
Kadar Formaldehida pada Kain untuk
Pakaian Bayi, dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
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Adapun pakaian bayi yang
dimaksud adalah pakaian yang langsung
bersentuhan dengan kulit, terbuat dari
kain tenun dan kain rajut dari berbagai
jenis serat dan campuran serat yang
digunakan untuk bayi sampai usia 36
bulan.
Para produsen pakaian bayi
diwajibkan menerapkan SNI dengan
memiliki Sertifikat Produk Penggunaan
Tanda (SPPT)-SNI Persyaratan Zat
Warna Azo, Kadar Formaldehida dan
Kadar Logam Terekstrasi pada Kain
untuk Pakaian Bayi.
Selain
itu,
para
produsen
pakaian bayi juga diwajibkan untuk
membubuhkan tanda SNI pada setiap
produk di tempat yang mudah dibaca
dan dengan proses penandaan yang
menghasilkan tanda SNI tidak mudah
hilang. Pembubuhan tanda SNI untuk
pakaian bayi asal impor wajib dilakukan
di gudang importir.
Sedangkan untuk pakaian bayi yang
merupakan hasil produksi dari dalam
negeri juga waib memenuhi peraturan
yang sama. Apabila melanggar, maka
pakaian bayi itu dilarang beredar di
pasar, dan apabila sudah beredar di
pasar lalu ditemukan telah melanggar
peraturan maka barang itu akan ditarik

oleh produsen yang bersangkutan
selambat-lambatnya tiga bulan sejak
diberlakukannya ketentuan Peraturan
Menteri Perindustrian tersebut.
Infrastruktur SNI Diperkuat
Menteri Perindustrian (Menperin)
MS Hidayat mengatakan, pemerintah
akan terus memperkuat infrastruktur
untuk pelaksanaan SNI.
Hidayat
mengakui, saat ini, infrastruktur
di dalam negeri masih lemah. Hal
itu, kata dia, menjadi tantangan
untuk menerapkan aturan standar di
Indonesia, termasuk SNI.
“Kita
akan
fokus
untuk
memperbaiki dan memperkuat itu.
Kita ada waktu tersisa 2 tahun sebelum
Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
dideklarasikan berlaku pada akhir
2015,” kata Hidayat.
Menurutnya, penerapan SNI akan
efektif dalam memperkuat daya saing
industri nasional apabila infrastruktur
dan pemberlakuan SNI secara
konsekuen bisa dibenahi.
“Dengan SNI, semua barang yang
beredar harus diperiksa. Jika barang
yang beredar di pasar kita di bawah
standar seharusnya, akan dicabut dan
dilakukan penegakan hukum. Kita

terus belajar, termasuk dengan China.
Dengan begitu, bisa menerapkan
pelaksanaan SNI secara unggul.
Semoga, dalam 5 tahun ke depan,
sistem standardisasi kita bisa menjadi
yang terkuat di Asean. Saat ini, kita
baru menjadi bagian dari 3 terbesar,”
ujarnya.
Hidayat
menambahkan,
pemberlakuan SNI secara konsekuen
menghadapi tantangan dari konsumen.
Menurutnya, konsumen masih lebih
memilih membeli produk murah dan
mengabaikan kualitas.
“Dalam hal ini, langkah antisipasi
dan
penanganan
yang
lebih
komprehensif harus dilakukan. Yakni,
oleh semua pihak yang berkepentingan
dengan pelaksanaan standarisasi ini.
Jangan sampai, ketika MEA berlaku
pada akhir 2015, lalu menyesal, tapi
sudah terlambat,” paparnya.
Sementara itu, Kepala Badan
Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu
Industri Kemenperin Arryanto Sagala
menambahkan, hingga bulan Maret
2014, Menperin telah mewajibkan
pelaksanaan atas 94 SNI. Saat ini,
lanjut dia, ada sekitar 4.200 SNI yang
terkait industri.
SNI, lanjut dia, menjadi instrumen
untuk memacu peningkatan daya saing
industri di dalam negeri. Terutama,
kata dia, mengantisipasi percepatan
pembangunan industrialisasi di dalam
negeri. Hal itu, akan menciptakan
persaingan yang fair dan meningkatan
daya saing nasional di pasar ekspor.
Menurutnya, SNI dimaksudkan
untuk
memperbaiki
dan
mengembangkan
produktivitas,
efisiensi dan keefektifan industri,
sekaligus
melindungi
konsumen.
Jumlah SNI yang akan diwajibkan
akan terus bertambah sesuai kebutuhan
dan kesiapan semua pemangku
kepentingan.
“Untuk mendukung pelaksanaan
wajib SNI, Menteri Perindustrian sudah
menunjuk 35 Lembaga Setrtifikasi dan
85 Laboratorium Uji. Pembenahan dan
peningkatan pengadaan infrastruktur
SNI, sertifikasi, dan pengembangan
kemampuan laboratorium uji menjadi
kunci menghadapi MEA pada akhir
2015,” kata Arryanto. mi
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Wajib SNI Asam
Sulfat Teknis

Dalam rangka meningkatkan
daya saing industri nasional dan
menjamin mutu hasil industri,
melindungi konsumen atas
mutu produk industri, serta
menciptakan persaingan usaha
yang sehat dan adil di bidang
industri kimia, pemerintah
memberlakukan SNI Secara
Wajib per 12 Juni 2014.
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K

etentuan tersebut dituangkan
dalam Permenperin No
63/M-I ND/P ER/12/13
tentang
Pemberlakukan
SNI Asam Sulfat Teknis Secara Wajib,
yang ditandatangani oleh Menteri
Perindustrian pada 10 Desember 2013.
“Peraturan ini mulai berlaku
enam bulan setelah diundangkan,”
kata Menteri Perindustrian M.S.
Hidayat. Permenperin No 63/M-IND/
PER/12/13 diundangkan dalam Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1452
tertanggal 12 Desember 2013.
Pada pasal 2 disebutkan asam sulfat
teknis yang dikenai pemberlakuan SNI
secara wajib adalah produk dengan
nomor pos tarif (harmonized system/HS)
ex 2807.00.00.00. Produk ini memiliki
nomor SNI 0030:2011.
Ketentuan SNI wajib tersebut
berlaku bagi produk buatan dalam negeri

maupun produk impor. Oleh karena
itu, perusahaan yang memproduksi asal
sulfat teknis tersebut wajib menerapkan
SNI dan memiliki SPPT SNI asam
sulfat teknis dengan ketentuan sertifikasi
sistem 5, atau sertifikasi sistem 1b.
SPPT SNI, yang merupakan
singkatan dari Sertifikat Produk
Penggunaan Tanda SNI, dikeluarkan
oleh lembaga sertifikasi produk
kepada produsen yang dinilai mampu
memproduksi asam sulfat teknis sesuai
dengan persyaratan SNI.
Selain itu, perusahaan wajib
membubuhkan tanda SNI pada
kemasan produk di tempat yang mudah
dibaca dengan cara penandaan yang
menghasilkan tanda tidak mudah hilang.
Sementara itu, penerapan penandaan
SNI untuk asam sulfat teknis dalam
bentuk curah dibuktikan dengan copy
SPPT–SNI yang telah dilegalisir.
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Pada kemasan produk asam sulfat
teknis perlu dicantumkan tanggal, bulan,
dan tahun produksi. Pencantuman ini
dilakukan pada tempat yang mudah
dibaca dengan cara penandaan yang
menghasilkan tanda tidak mudah hilang.
Sesuai dengan peraturan tersebut,
tanggal, bulan, dan tahun produksi
merupakan salah satu obyek pengawasan
kualitas produk atas pelaksanaan SNI
asam sulfat teknis secara wajib.
Adapun bagi produk asam sulfat
teknis yang digunakan untuk keperluan
contoh uji penelitian dan pengembangan
atau dalam rangka penerbitan SPPT
SNI tidak wajib memenuhi ketentuan
SNI.

Permohonan sni

Importasi asam sulfat teknis wajib

dilengkapi dengan surat pertimbangan
teknis dari direktur jenderal pembinaan
industri, yakni Direktur Jenderal Basis
Industri Manufaktur Kementerian
Perindustrian.
Pemberian pertimbangan teknis
dilakukan berdasarkan permohonan
industri, yang tentunya dilengkapi
dengan surat pernyataan bermaterai
cukup yang menyatakan bahwa produk
yang diimpor merupakan contoh uji
coba penelitian SPPT SNI, disertai
dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dokumen perizinan
perusahaan pemohon serta informasi
volume produk yang akan diimpor.
Dalam membuktikan kebenaran
atas keseluruhan dokumen tersebut,
Direktur Jenderal Basis Industri
Manufaktur
dapat
berkoordinasi

dengan lembaga terkait.
Surat permohonan teknis tersebut
sekurangnya berisi identitas perusahaan,
kegunaan, kapasitas dan rencana
produksi perusahaan, volume impor, dan
spesifikasi produk.
Dalam
menerbitkan
surat
pertimbangan teknis, Dirjen dapat
melimpahkan wewenangnya kepada
direktur pembina industri, dalam hal ini
adalah Direktur Industri Kimia Dasar,
Direktorat Jenderal Basis Industri
Manufaktur.
Permohonan
sertifikasi
SNI
ditujukan kepada LSPro yang telah
terakreditas oleh KAN dan ditunjuk
Menteri Perindustrian. mi

Indikator Kekuatan Industri

A

sam sulfat, H2SO4, merupakan asam mineral
(anorganik) yang kuat. Zat ini larut dalam
air pada semua perbandingan. Asam sulfat
mempunyai banyak kegunaan dan merupakan
salah satu produk utama industri kimia.
Produksi dunia asam sulfat pada 2001 adalah 165
juta ton, dengan nilai perdagangan mencapai US$8 juta.
Kegunaan utamanya termasuk pemrosesan bijih mineral,
sintesis kimia, pemrosesan air limbah dan pengilangan
minyak.
Asam sulfat digunakan dalam jumlah yang besar oleh
industri besi dan baja untuk menghilangkan oksidasi,
karat, dan kerak air sebelum dijual ke industri otomobil.
Asam sulfat juga memiliki berbagai kegunaan di
industri kimia. Sebagai contoh, asam sulfat merupakan
katalis asam yang umumnya digunakan untuk
mengubah sikloheksanonoksim menjadi kaprolaktam,
yang digunakan untuk membuat nilon.
Asam sulfat juga digunakan untuk membuat asam
klorida dari garam melalui proses Mannheim. Banyak
H2SO4 digunakan dalam pengilangan minyak bumi,
contohnya sebagai katalis untuk reaksi isobutana dengan
isobutilena yang menghasilkan isooktana.
Asam yang telah digunakan sering kali didaur
ulang dalam kilang regenerasi asam bekas (spent acid
regeneration). Kilang ini membakar asam bekas dengan
gas alam, gas kilang, bahan bakar minyak, ataupun

sumber bahan bakar lainnya. Proses pembakaran
ini akan menghasilkan gas sulfur dioksida (SO2) dan
sulfur trioksida (SO3) yang kemudian digunakan untuk
membuat asam sulfat yang “baru”.
Walaupun asam sulfat yang mendekati 100% dapat
dibuat, ia akan melepaskan SO3, pada titik didihnya
dan menghasilkan asam 98,3%. Asam sulfat 98% lebih
stabil untuk disimpan, dan merupakan bentuk asam
sulfat yang paling umum. Asam sulfat 98% umumnya
disebut sebagai asam sulfat pekat.
Terdapat berbagai jenis konsentrasi asam sulfat yang
digunakan untuk berbagai keperluan, seperti asam sulfat
encer (10%) untuk kegunaan laboratorium, asam baterai
(33,53%), asam bilik atau asam pupuk (62,18%), asam
menara atau asam glover (73,61%), dan asam pekat
(97%).
Asam sulfat merupakan komoditas kimia yang sangat
penting, dan sebenarnya pula, produksi asam sulfat
suatu negara merupakan indikator yang baik terhadap
kekuatan industri negara tersebut.
Kegunaan utama (60% dari total produksi di seluruh
dunia) asam sulfat adalah dalam “metode basah”
produksi asam fosfat, yang digunakan untuk membuat
pupuk fosfat dan juga trinatrium untuk deterjen. Pada
metode ini, batuan fosfat digunakan dan diproses lebih
dari 100 juta ton setiap tahunnya.
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SNI Wajib
Minyak Goreng Sawit
Minyak goreng merupakan
produk yang banyak dikonsumsi
masyarakat, sehingga perlu
dijamin kemananan, mutu, dan
gizinnya untuk meningkatkan
kesehatan. Untuk itu, Menteri
Perindustrian menetapkan
pemberlakukan SNI Minyak
Goreng Sawit Secara Wajib per
27 Mei 2015.
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K

etetapan Menteri
Perindustrian itu
dituangkan dalam Peraturan
Menteri Perindustrian No
87/M-IND/PER/12/2013 tentang
Permberlakukan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Minyak Sawit Secara
Wajib, yang ditandatangani pada 24
Desember 2013.
“Peraturan ini mulai berlaku 15
bulan sejak tanggal diundangkan,” kata
Menteri Perindustrian Mohammad S.
Hidayat, dalam salinan peraturan yang
ditandatanganinya itu. Permenperin No
87 ini diundangkan pada 27 Desember
2013.

Minyak goreng sawit adalah bahan
pangan dengan komposisi utama
trigliserida berada dari minyak sawit,
dengan atau tanpa perubahan kimiawi,
termasuk hidrogenasi, pendinginan,
dan telah melalui proses pemurnian
dengan penambahan vitamin A.
Sesuai dengan pasal 3,
pembelakukan SNI Minyak Goreng
Secara Wajib tersebut ditujukan untuk
tiga pos tarif, yakni RBD (Ref ined
Bleached Deodorized) palm olein dalam
kemasan berat bersih tidak melebihi
20 kg (HS ex 151.90.92.00), RBD
palm olein dalam kemasan berat bersih
melebihi 20 kg (HS ex 151.90.99.00),
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dan hidrogenasi RBD palm olein dalam
kemasan berat bersih tidk melebihi
20 kg dan melebihi 20 kg (HS
1516.20.98.00).
Minyak goreng tersebut harus
dikemas dengan kemasan. Untuk
kemasan kontak langsung dengan
minyak sawit harus tera pangan, kecuali
kemasan dalam bentuk truk tangki dan
kapal tanker.
Ketentuan kemasan tera pangan
tersebut berlaku bagi kemasan dengan
kapasitas sampai dengan 1.000 kg.
Minyak goreng yang dikemas sampai
dengan 1.000 kg ini harus mengandung
kadar vitamin A minimal 40 AU.
Bagi produsen atau impor tir
minyak goreng sawit untuk ketiga
kelompok HS itu harus memiliki
SPPT SNI Minyak Goreng Sawit
sesuai dengan ketentuan SNI, dan
membubuhkan tandatangan tanda
SNI Minyak Goreng Sawit pada
kemasan di tempat yang mudah dibaca
dengan penandaan yang tidak mudah
hilang.
Produsen minyak goreng sawit
adalah perusahaan yang memproduksi
minyak goreng sawit dengan proses
pemurnian, fraksinasi, dengan atau tanpa
pencampuran vitamin A atau pengemasan.
Adapun pengemas adalah perusahaan
yang melakukan kegiatan pengemasan
minyak goreng sawit dengan satu atau
tanpa pencampuran vitamin A.
Sertifikat Produk Penggunaan
Ta n d a - S N I y a n g s e l a n j u t n y a
disebut SPPT-SNI adalah sertifikat
produk penggunaan tanda SNI yang
dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi
produk kepada produsen minyak
goreng sesuai dengan persyaratan SNI.
Pro d u s e n m i ny a k s a w i t b i s a
mengajukan permohonan SPPT-SNI
kepada Lembaga Sertifikasi Produk
(LSPro) yang telah terakreditasi oleh
Komite Akreditas Nasional (KAN)
sesuai dengan ruang lingkup SNI Minyak

Goreng Sawit.
Penerbitan SPPT-SNI Minyak
Goreng Sawit itu melalui pelaksanaan
Pedoman Standardisasi Nasional PSN
302-2006: Penilaian Kesesuaian –
Fundamental Sertifikasi Sistem 5, yang
terdiri dari pengujian kesesuaian mutu
minyak goreng sawit sesuai SNI, dan
audit penerapan Sistem manajemen
Mutu SNI ISO 9001 ; 2008 atau sistem
manajemen mutu lain yang setara.

dilarang Beredar

Minyak goreng sawit yang berasal
dari produksi dalam negeri atau
impor wajib memenuhi ketentuan
SNI. Apabila produk minyak goreng
tersebut tidak memenuhi SNI, maka
dilarang beredar, dan harus ditarik
dari peredaran oleh produsen yang
bersangkutan.
Adapun tata cara penarikan produk
dari peredaran dilakukan sesuai dengan
ketentuan perundang – undangan.
Atas minyak goreng sawit impor
yang tidak memenuhi ketentuan SNI,
pemerintah melarang produk tersebut
memasuki daerah pabean Indonesia.
Namun, apabila produk tersebut sudah

Produk Minyak goreng sawit Wajib sni
Produk
RBD palm olein dalam kemasan berat bersih tidak melebihi 20 kg
RBD palm olein dalam kemasan berat bersih melebihi 20 kg
Hidrogenasi RBD palm olein dalam kemasan berat bersih tidak melebihi 20 kg dan
melebihi 20 kg

beredar dalam pabean, maka wajib
diselesaikan sesuaui dengan peraturan
perundang–undangan.
Pe m b i n a a n d a n p e n g a w a s a n
terhadap pelaksanaan penerapan SNI
Minyak Goreng Sawit secara Wajib
ini dilakukan oleh Ditjen Industri
Agro Kementerian Perindustrian, yang
dilaksanakan oleh PPSP.
Pengawasan terhadap produk
di lokasi produksi dan di luar lokasi
produksi dilaksanakan sekurang –
kurangnya 1 kali dalam setahun. Dalam
pengawasan ini, Ditjen Perindustrian
berkoordinasi denga dinas provinsi atau
kabupaten.
Adapun pembinaan terhadap
lembaga penilaian kesesuaian dalam
rangka penerapan SNI Minyak Goreng
Sawit secara Wajib ini dilakukan oleh
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim
dan Mutu Industri, Kementerian
Perindustrian.
Apabila LSPro atau laboratoium
penguji melanggar ketentuan, BPKIMI
dalam memberikan teguran tertulis
dan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang – undangan. mi

no Hs
ex 151.90.92.00
ex 151.90.99.00
1516.20.98.00
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Layanan Khusus
Menghadapi MEA 2015

Kebutuhan akan jaminan keamanan pada setiap pergerakan
rantai pasok barang dalam perdagangan internasional mendorong
direktorat Jenderal Bea dan Cukai (dJBC) Kementerian Keuangan
untuk membuat Program Authorized Economic Operator (aeo).

P

rogram yang diinisiasi oleh
World Customs Organization
ini merupakan serangkaian
standar kepabeanan yang
diakui internasional untuk menjamin
keamanan setiap pengiriman barang
dalam rantai pasokan.
Keuntungan-keuntungan yang
diperoleh perusahaan anggota AEO
adalah percepatan proses pengeluaran
barang tanpa penelitian dokumen
dan pemeriksaan fisik, waktu transit
menjadi singkat, akses informasi
kegiatan para AEO yang lebih luas,
pelayanan khusus jika ada elevated
threat level, dan prioritas dalam
penyederhanaan sistem dan prosedur
kepabeanan. Yang lebih utama
adalah Indonesia akan lebih mudah
diterima oleh negara-negara tujuan
ekspor, karena dokumen-dokumen
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kepabeanan sudah berstandar
internasional.
“Saat ini, kita melakukan launching
AEO untuk sembilan perusahaan
dulu,” kata Dirjen Bea Cukai Agung
Kuswandono saat memberikan
sambutan dan pengenalan sistem ini di
Kantor Pusat Bea Cukai Rawamangun
Jakarta Timur, Selasa (17/12/2013).
Sebagai tahap awal, AEO akan
dimulai dengan melakukan piloting
AEO terhadap 9 perusahaan yang
berorientasi ekspor dan low risk, yaitu
PT Asahimas Chemical, PT Aspec
Kumbong, PT Indah Kiat Pulp
and Paper Tbk., PT LG Electronic
Indonesia, PT Nestle Indonesia, PT
Philips Indonesia, PT Smart Tbk.,
PT Toyota Motor Manufacturing
Indonesia., dan PT Unilever Indonesia
Tbk.

Sembilan perusahaan ini kita
anggap mempunyai tingkat compliance
(pemenuhan) dan trusted yang sangat
tinggi. Ke depan, program ini akan
dikembangkan untuk semua pelaku
usaha ekspor dan impor
Untuk mendapatkan layanan
AEO, Bea Cukai telah melakukan
audit terhadap sembilan perusahaan
itu. Setelah diaudit, kesembilan
perusahaan ini mendapatkan sertifikat
low risk sehingga bisa dimasukan
layanan AEO karena termasuk dalam
perusahaan trusted tinggi.
Bea Cukai tidak perlu menerapkan
pengawasan head to head terhadap
sembilan perusahaan itu dan hanya
diaudit di waktu tertentu. “Cukup
dilakukan audit kepabeanan dan
mereka dapat melakukan ekspor
dengan mudah.”

Kebijakan

Penilaian itu tidak mudah tetapi
Bea Cukai melihat rekam jejak kinerja
2 tahun ke belakang, seperti apa tidak
pernah melakukan pelanggaran, tidak
pernah menunggak pajak dan tidak
pernah melarikan bea masuk.
“Sehingga dia mendapatkan
sertifikat Low Risk dan masuk ke
sistem AEO,” tuturnya.
Indonesia merupakan negara ke71 yang menggunakan sistem ini.
Sebelum memberlakukan sistem baru
ini, Bea Cukai sudah melakukan study
banding ke Belanda, Korea Selatan,
Jepang dan negara-negara ASEAN.
Hasilnya sistem AEO sangat penting
diberlakukan di Indonesia.
“Proses untuk memberlakukan
AEO ini tidak mudah, apakah kita
mampu melaksanakannya ternyata kita
bisa. Untuk itu tim sudah melakukan
workshop. Dengan 9 peerusahaan ini
kita baru awal, kita akan menyiapkan
juga re-organisasi untuk menangani
ini. Semacam unit khusus menangani
AEO,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Ketua
Umum Asosiasi Perusahaan Jalur
Prioritas (APJP) Made Dana Tangkas
mengapresiasi AEO. “Dengan AEO
ini, kami berharap mendapat fasilitas
untuk kegiatan bisnis agar lebih
mudah dan lancar dalam negeri, juga
mendapatkan kemudahan-kemudahan
di negara tujuan ekspor kita,“
pungkasnya.

Penerimaan

Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan
mengaku tidak mengincar tambahan
penerimaan bea keluar dari program
Authorized Economic Operator (AEO).
Fasilitas pelonggaran pemeriksaan
bagi eksportir terpercaya ini dianggap
hanya mempermudah arus barang saja.
“Dampak pada penerimaan tidak
ada kaitannya. AEO ini lebih dekat
pada pemberian pelayanan yang lebih
baik. Imigrasi, bea cukai, karantina,
itu kan faktor penghambat, sekarang
faktor itu kita ubah jadi pendukung,”
kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Agung Kuswandono di kantornya,
Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Keuntungannya, perusahaan yang
tergabung di sistem AEO tidak lagi
dipantau petugas khusus. Mereka
dipercaya hanya menyampaikan hasil
audit internal, dan bea cukai baru
memeriksanya setengah tahun sekali.
Dirjen Bea Cukai optimis,
pengusaha ekspor-impor akan
tertarik mengikuti jejak sembilan
perusahaan yang ikut dalam uji coba
awal. “Kita tidak menarget berapa
yang akan terlibat, tapi kalau sembilan
perusahaan ini terbukti bisa merasakan
nikmatnya AEO, yang lain pasti ikut
serta,” ujarnya.
Diharapkan, tahun depan seluruh
anggota Asosiasi Perusahaan Jalur
Prioritas (APJP), sebanyak 110

perusahaan, bisa bergabung dalam
AEO. Belum lagi 22.000 perusahaan
importir, yang juga potensial untuk
ikut serta.
DJBC tidak memungut biaya bagi
pengusaha yang ingin bergabung.
Cuma, syarat dapat kemudahan
pemeriksaan kepabeanan ini berat.
Perusahaan harus benar-benar patuh
aturan dan mau diaudit selama 2
tahun. Nantinya sistem AEO akan
ditangani khusus oleh satuan unit
sistem dalam organisasi DJBC.
AEO juga akan berguna
menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN. Untuk diketahui, otoritas
pabean Malaysia dan Thailand sudah
menjalankan sistem tersebut sejak
beberapa tahun lalu. “Makanya kita
juga harus bersiap, karena pelaksanaan
MEA kan tinggal setahun lagi. Nanti
arus barang, termasuk di ASEAN akan
lebih cepat keluar masuk,” kata Agung.
Ketua APJP Made Dana Tangkas
mengaku banyak pengusaha berminat
dapat kemudahan ekspor seperti dalam
AEO. Pihaknya kini akan menghitung
pengurangan biaya logistik yang
terjadi ketika fasilitas tersebut mulai
dijalankan.
“Kalau sudah jelas sekali
manfaatnya bisa kita sebar ke seluruh
perusahaan supaya ikut serta. Terutama
terkait pengurangan biaya logistik,”
kata Made. mi
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Lensa Peristiwa

Menteri Perindustrian RI Mohamad S Hidayat berfoto bersama dengan Duta Besar Jepang
untuk Indonesia H.E. Mr. Yoshinori Katori, Senior Vice President PT. Honda Prospect
Motor Kusnadi Budiman, Dirjen IUBTT Kementerian Perindustrian Budi Darmadi,
dan Bupati Karawang H. Ade Swara seusai Peluncuran Honda Mobilio di Karawang, 15
Januari 2014

Presiden R.I Susilo Bambang Yudhoyono membuka Munas Gapensi XIII dengan memukul
Kulkul disaksikan Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat, Menteri Pekerjaan Umum
Djoko Kermanto, Gubenur Provinsi Bali Made Mangku Pastika serta Ketua Umum Gapensi
H. Soeharsojo di Denpasar, 20 Januari 2014

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat melepaskan ekspor mobil LCGC produksi PT
Astra Daihatsu Motor ke Filipina dengan memecahkan kendi disaksikan (dari kanan) Presdir PT. Toyota Astra Motor Johnny Darmawan, Managing Officer Toyota Motor Corporation Mr. Hiroyuki Fukui,Dubes Jepang Mr. Yoshinori Katori, Presdir PT. Astra Internasional, Tbk Prijono Soegiarto, Presiden Direktur PT Astra Daihatsu Motor Sudirman MR serta
Executive Vice President Daihatsu Motor Co., Ltd. Mr. Tatsuya Kaneko pada Pelepasan
Ekspor Mobil LCGC Produksi PT Astra Daihatsu Motor ke Filipina di Karawang Jawa
Barat, 3 Februari 2014

Wakil Presiden R.I Boediono didampingi Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat
memberikan Penghargaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri “Cinta Karya
Anak Bangsa” Peringkat 1 Kategori Pemerintah Provinsi kepada Gubernur Jawa Timur
Dr.H Soekarwo di Istana Wakil Presiden R.I, Jakarta 05 Februari 2014.

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat bersama Kepala BKPM Mahendra Siregar
(kiri) mendengarkan penjelasan dari Presiden Direktur PT. Sharp Electronics Indonesia Mr.
Fumihiro Irie mengenai maket pabrik PT. Sharp Electronics Indonesia disaksikan Deputi
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM M. Azhar Lubis dan Dirjen IUBTT
Kementerian Perindustrian Budi Darmadi seusai Peresmian Pabrik Baru PT. Sharp
Electronics Indonesia di Karawang, Jawa Barat, 12 Februari 2014

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat bersama Presiden Direktur PT. Sido Muncul
Irwan Hidayat meletakan batu pertama dengan disaksikan Direktur PT. Sido Muncul
David Hidayat dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
P. Edison Ambarura pada Peresmian Perluasan Pabrik Bahan Baku PT. Semarang Herbal
Indo Plant (PT. Sido Muncul Group) di Semarang, 18 Februari 2014
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Lensa Peristiwa

Menteri Perindustrian RI Mohamad S Hidayat bersama Kepala BKPM Mahendra Siregar,
Presiden Direktur Toyota Astra Motor Johnny Darmawan dan President Director TMMIN
Mr. Nonami memasang puzzle pada peresmian Ground Breaking Engine Plant PT. Toyota
Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) di Karawang- Jawa Barat, 25 Februari 2014

Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto bersama Wakil Kepala
Perwakilan RI di Jepang Jonny Sinaga menggunting pita saat pembukaan paviliun
Indonesia pada acara The 39th International Food and Beverage Exhibition – Foodex Japan
2014 yang berlangsung pada tanggal 4-7 Maret 2014 di Makuhari Messe, Chiba, Jepang, 4
Maret 2014

Menteri Perindustrian RI Mohamad S Hidayat berbincang-bincang dengan Menteri PPN/
Kepala BAPPENAS RI Armida Alisjahbana (kanan), Dirjen IUBTT Kementerian Perindustrian Budi Darmadi (kiri), Direkrur Umum PT. Dirgantara Indonesia Budi Santoso
(kedua kiri), serta Direktur Teknologi dan Pengembangan PT. Dirgantara Indonesia Andi
Alisjahbana (ketiga kiri) di depan pesawat N109 seusai Kunjungan Kerja ke PT. Dirgantara
Indonesia, Bandung, 7 Maret 2014

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat menerima Men’s Obsession Awards 2014
dengan kategori “Most Inspirational Minister” yang diserahkan Presiden Direktur Men’s
Obsession, Usamah Hisyam disaksikan Presiden Direktur PT. Darma Pena Citra Media,
H.M Ridwan Hisyam di Kementerian Perindustrian Jakarta, 13 Maret 2014.

Wakil Menteri Perindustrian RI Alex SW Retraubun memberikan penjelasan kepada Senior
Director Business Development JABIL Mr. Bill Frake mengenai program dan kebijakan
pengembangan industri nasional di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 17 Maret 2014

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat menandatangani prasasti Gedung Pusat Industri Kreatif Bali disaksikan (dari kanan) Sekjen Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari,
Ketua Umum Kadin Bali Gde Sumarjaya Linggih, Dirjen IKM Euis Saedah, Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun, Irjen Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat,
Kepala Disperindag Prov. Bali Ni Wayan Kusumawati, dan Dirjen IUBTT Kementerian
Perindustrian Budi Darmadi di Gedung BDI Denpasar, Jl. Tohpati, Bali, 21 Maret 2014
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Dirgantara Indonesia

Bangkit
PT Dirgantara Indonesia bangkit
dan siap kembali sebagai salah
satu industri strategis di Tanah
Air. Saat ini, perusahaan industri
penerbangan Indonesia itu
berbenah setelah sempat terlilit
masalah keuangan. Perusahaan
mulai menerima order-order
untuk pembelian pesawat
dan berbagai jenis komponen
pesawat.
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S

etelah mendapat kesepakatan
order dari pihak Filipina, PT
Dirgantara Indonesia bersiap
untuk memproduksi pesawat
perintis jenis N-219. Pesawat yang
dirancang dengan 19 penumpang tersebut
memiliki kemampuan jarak tempuh
1.000 kilometer. PT Dirgantara Indonesia
berambisi, N-219 bisa meraup pasar
transportasi udara untuk jenis serupa yang
saat ini didominasi oleh Twin Otter dan
Cessna Caravan.
Direktur Utama PT Dirgantara
Indonesia Budi Santoso mengatakan,
N-219 saat ini dalam tahap pembangunan
desain. Akan dilanjutkan dengan persiapan

komponen. Pihaknya menjadwalkan,
akhir tahun 2015 atau awal 2016 untuk
memproduksi prototype N-219. Sambil,
kata dia, melakukan pengujian dan
pengajuan sertifikasi, secara menyeluruh
dengan komponennya.
Menurut Budi, pihaknya sudah
mengantongi 100 order untuk N-219
dari pembeli swasta. Dia mengatakan,
untuk produksi N-219, kandungan
tingkat komponen dalam negeri (TKDN)
pesawat itu ditargetkan mampu mencapai
60% dalam 5 tahun setelah diproduksi.
Tahap awal, kata dia, produksi N-219 bisa
memenuhi TKDN 40%.
“Menjual pesawat tidak sesederhana

Ekonomi&Bisnis

produk konsumsi lainnya. Sebab, sepertiga
dari harga satu unit pesawat terbang
berasal dari komponen. Sedangkan,
duapertiganya adalah administrasi,
sertifikasi, dan pengujian. Kami terus
menjajaki potensi MoU lainnya. Potensi
pasar di Indonesia mencapai 100-150
unit,” kata Budi di sela Kunjungan Kerja
Menteri Perindustrian (Menperin) MS
Hidayat dan Menteri PPN/ Kepala
Bappenas Armida Alishjahbana ke PTDI
di Bandung, Jumat (7/3).
Sementara itu, VP Marketing
Commercial Directorate PTDI Arie
Wibowo menambahkan, dengan harga
yang lebih kompetitif, N-219 bisa bersaing
di pasaranya. Setelah menjajaki, lanjut dia,
PTDI berambisi bisa menikmati pasar di
Asia Tenggara yang diprediksi mencapai
200-300 unit.
“Dengan harga kompetitif, sekitar US$
4-5 juta per unit, dibandingkan pesawat
lain serupa yang US$ 6-7 juta, kami yakin
bisa mencari tambahan order untuk itu.
Kami membidik pasar Cessna Caravan
dan Twin Otter di Asia Tenggara,” kata
Arie.
Arie menuturkan, dengan anggaran
yang dikucurkan melalui Lapan,
perusahaan akan membangun 4 unit
prototype N-219. Setidaknya, kata dia,
dibutuhkan dana Rp 500 miliar. Dua
unit dari prototype itu dirancang untuk
flying test, termasuk untuk memperoleh
sertifikasi. Dengan demikian, kedua
unit itu nantinya bisa dijual. Prototype
itu, harus mengajukan uji sertifikasi ke
DGAC (Directorate General Aviation
Certivicate).
Setelah itu, PT Dirgantara Indonesia
akan memproduksi N-219 secara
komersial, sesuai order.
“Pengiriman kami sesuaikan dengan
kemampuan pembeli. Yang jelas,
kami harus tahu lebih dahulu forecast
pembeliannya dan dituangkan di dalam
kontrak kerjasama. Jadi, bisa efisien
produksinya. Selain untuk penjualan
domestik dan Asia Tenggara, N-219 juga
dibidik mampu masuk ke Australia,” jelas
Arie.
Sementara itu, menurut dia, pihaknya
sudah mempersiapkan sertifikasi yang
dibutuhkan. Sesuai dengan permintaan
pembeli. Saat ini, pihaknya sudah

mengantongi DGAC yang tinggal
diharmonisasi.
“Harga jual US$ 4-5 juta sudah
mencakup itu semua. Kalau sudah
mendapat sertifikasi DGAC, untuk
sertifikasi yang merupakan permintaan
tidak lagi terlalu mahal,” kata Arie.
Sementara itu, Arie menambahkan,
pihaknya terus berupaya maksimal
mengembalikan citra PT Dirgantara
Indonesia. Dalam 10 tahun terakhir, kata
dia, usaha tersebut sudah mendatangkan
hasil. Salah satunya, kembalinya
kepercayaan perbankan.
“Kami berusaha terus supaya bisa
masuk chart lagi. Itu tidak mudah. Butuh
waktu dan biaya. Tapi, kami terus lakukan.
Salah satu pencapaian baru yang akan kami
laksanakan tahun ini adalah menjadi Tier
I Supplier Air Bus A350 untuk komponen
sayap. Kami akan mengerjakan ordernya
mulai tahun ini. Kami juga menjadi Tier

I suplier untuk komponen sayap pesawat
Air Bus A320 dan Air Bus A380. Kami
sudah memasok 20-50 ship set per tahun
sejak tahun 2008. Termasuk untuk A380
dan A320. Untuk komponen A350, kami
sedang menunggu angka order pasti,” ujar
dia.
Menteri Perindustrian MS Hidayat
mengatakan, PT Dirgantara Indonesia
harus berpikir secara bisnis. Dia
memastikan,pemerintah akan mendukung
upaya memajukan PTDI sebagai industri
strategis dirgantara nasional. Termasuk,
untuk pembangunan dan pengembangan
industri komponen guna mendukung PT
Dirgantara Indonesia.
“N-219 merupakan pilot project.
Pesawat ini akan sangat banyak
dibutuhkan untuk angkutan udara
luar Jawa, khususnya Timur Indonesia.
Pemerintah bersama PT Dirgantara
Indonesia sudah berembuk mengenai
program N-219 sejak 3 tahun lalu.
Setelah prototypenya selesai, ditargetkan
bisa menjual 130 unit. Untuk mencapai
BEP-nya butuh sekitar 45 unit. Yang
jelas, perusahaan harus berpikir secara
komersial, mencari peluang di captivecaptive market. Jangan lagi mengandalkan
subsidi pemerintah dan bankable. Karena,
industri ini memiliki multi efek yang
besar bagi industri pendukungnya,” kata
Menteri Perindustrian. mi
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Gunung Gahapi

Siap Investasi US$ 100 Juta

Produsen baja nasional PT
Gunung Gahapi Sakti (Gunung
Gahapi) siap berinvestasi
sebesar US$ 100 juta di Medan,
Sumatera Utara. Investasi
tersebut bekerja sama dengan
Nanjing Iron and Steel Group
Co (Nanjing Steel). Pabrik
itu akan menghasilkan baja
untuk jenis industri kapal dan
otomotif.

K

omisaris Utama Gunung
Gahapi Djamaluddin Tanoto
mengatakan, investasi itu akan
membangun pabrik blast
furnace untuk menghasilkan wire rot
dan besi beton berkualitas tinggi. Pabrik
tersebut, lanjut dia, akan mengolah iron
ore dari Aceh dan Sumatera Barat, serta
kokas.
Djamaluddin mengatakan, sudah
menjadwalkan ground breaking sekitar
April atau Mei 2014. Ditargetkan,
kosntruksi selesai sekitar Agustus 2015.
Ini adalah tahap pertama. Selanjutnya
akan dilakukan investasi tahap II dengan
nilai yang sama dan kapasitas sama pada
2017.
“Lahan pabriknya akan diperkirakan
seluas 40 hektar (ha) di lahan yang sudah
ada. Investasinya sebesar US$ 100 juta
untuk membangun pabrik berkapasitas
500 ribu ton,” kata Djamaluddin usai
menemui Menteri Perindustrian
(Menperin) MS Hidayat bersama
eksekutif Nanjing Steel Koh Wan Chang
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di Jakarta, Rabu (26/2).
Untuk mendukung operasi pabrik
tersebut, pihaknya akan membangun
power plant.
“Kami akan bekerja sama dengan
PLN. Juga akan bangun sendiri.
Kebutuhan listriknya sekitar 2x30 MW.
Kami akan mencari investor untuk itu,”
kata Djamaluddin.
Rencananya, ujar Djamaluddin,
sebagaian besar produksi pabrik itu akan
diekspor.
Menurut Djamaluddin, realisasi
investasi itu sambil menunggu persetujuan
otoritas di Tiongkok.
Hal senada disampaikan oleh
Menperin Hidayat.
“Di Tiongkok memang ada keharusan
sekarang. Yakni, perusahaan-perusahaan
mereka yang mau investasi di luar harus
mendapat izin dari otoritas moneter.
Mereka tadi melaporkan saja prosesnya.
Tidak meminta apa-apa. Prosesnya dia
langsung, segera mau investasi,” kata
Hidayat. mi
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Wuhan Group Jajaki
Investasi besi baja

Investor asal Tiongkok kembali
menjajaki peluang investasi di
Indonesia. Kali ini, oleh grup usaha
sektor besi baja Tiongkok, Wuhan
Iron and Steel Group (WISCO). Niatan
Wuhan Group itu pernah disampaikan
tahun 2010. Kemudian, Wuhan
Group bersama Gunung Garuda
menyampaikan minat kerjasama
investasi besi baja di Indonesia.

K

ali ini, Wuhan Group
menyampaikan niat
investasinya. Menurut Menteri
Perindustrian (Menperin) MS
Hidayat rencana awal Wuhan Group
dengan mitra lokal sebelumnya sudah
dibatalkan. Produsen terbesar keempat
besi baja di Tiongkok itu, jelas Hidayat,
sekarang akan masuk dengan mitra lokal
yang baru.
“Wuhan Group menjajaki investasi
di sini, untuk besi baja. Mereka didorong
pemerintahnya agar berkomunikasi ke sini.
Tadi, saya sampaikan, untuk Jawa Barat
sudah tidak mungkin. Saya sarankan Jawa
Timur. Kalau luar Jawa, infrastrukturnya
masih belum lengkap. Investasinya
akan dilakukan bertahap, mungkin bisa
mencapai US$ 5 miliar. Akan bekerjasama
dengan Sinar Mas Group. Seperti apa B to
B nya, tanya mereka langsung. Yang jelas,
Sinar Mas kan grup yang sudah banyak
bermitra. Kalau Franky O Widjaja sampai

turun seperti tadi, berarti pembicaraan
mereka sudah lebih dalam,” kata Hidayat
usai menerima jajaran eksekutif Wuhan
Group dan Sinar Mas di kantornya di
Jakarta, Rabu (19/3).
Hadir dalam pertemuan tersebut
Chairman Wisco Group Qilin Deng,
Deputi Chief Accountant Wisco
Yonghong Zhu, Director of Wisco
Planning and Development Department
Qingquan Chen, President of WISDRI
Engineering and Research Incorporation
Limited Mingwu Xiang, Vice General
Manager of WISDRI Engineering and
Research Incorporation Limited Yuesheng
He, Chairman of Professional Energy
Committee of The Chinese People’s
Associatuon for Friendship with Foreign
Countries Vice President of The ChinaCuba Friendship Association Chenguang,
CEO Sinar Mas Franky Widjaja, PT
Suryamas Duta Makmur Tbk Kenneth
Lian, Chairman of RED Capital Group
Limited Michael Ngai, serta Managing
Director of RED Capital Group Limited
Alan Fung.
Hidayat menambahkan, investasi
itu untuk memproduksi besi baja untuk
kebutuhan pembuatan kapal dan otomotif.
“Mereka mencari yang lokasinya dekat
dengan bahan baku dan dengan pelabuhan
yang lautnya dalam. Mungkin sekitar
1.500 hektar. Katanya akan bikin yang
terintegrasi, termasuk kawasan industri.
Mereka sudah studi kelayakan. Tinggal

meminta kepastian lokasi. Tadi, saya minta
supaya realisasinya bisa tahun ini. Mereka
minta rekomendasi resmi,” kata Hidayat.
Hidayat mengatakan, investor asal
Tiongkok beramai-ramai menjajaki
investasi di Indonesia.
“Kemarin, saya baru menerima
Tsingshan dan Bintangdelapan yang
serius membangun industri terintegrasi
di sini. Akan menarik relokasi-relokasi
dari Tiongkok ke sini. Selain itu, saya juga
banyak menerima kunjungan eksekutif
asal Tiongkok yang minat investasi di
sini. Bagi saya, yang penting serius. Seperti
besi baja, kalau investasinya serius, bisa
mensubtitusi impor. Dan, kalau investasi
dengan partner lokal ini kan akan ada
kerjasama teknologi,” kata Hidayat.
Sementara itu, CEO Sinar Mas
Franky Widjaja mengatakan, pihaknya
belum membicarakan detil mengenai
hubungan bisnis dengan Wuhan
Group. Dia mengaku, kehadirannya
dalam pertemuan antara Wuhan Group
dengan Menperin Hidayat hanya sebagai
dukungan non bisnis.
“Saya dengan Wuhan Group teman
baik. Belum ada pembicaraan bisnis.
Kalau soal peluang, selalu terbuka. Tapi,
seperti apa, saya belum bisa jawab karena
memang belum ada. Belum ada tendensi.
Saya di sini mendukung program beliau
(Menperin). Dan, saya hanya memfasilitasi
Wuhan Group untuk bertemu pemerintah
agar bisa didorong,” kata Franky. mi
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bintang Delapan dan
tsingshan Investasi
uS$ 5 miliar

Bintangdelapan Group
(Bintangdelapan) dan
Tsingshan Group (Tsingshan)
bakal menaikkan investasinya
menjadi US$ 5 miliar. Modal
itu akan dialokasikan untuk
membangun smelter nikel dan
terpadu hingga ke hilir, serta
kawasan industri terintegrasi di
Morowali, Sulawesi Tengah.
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encananya, total investasi itu
rampung direalisasikan pada
2018. Smelter yang akan
dibangun bakal mengolah
sekitar 9 juta ton nikel atau menghasilkan
900 ribu tpa ferronikel.
Saat ini, sekitar US$ 1,9 miliar dari
angka itu sudah ditanamkan. Yakni,
untuk membangun smelter nikel tahap
I berkapasitas 300 ribu ton per annum
(tpa) ferronikel dengan kandungan 1012% nikel murni. Smelter itu dijadwalkan
beroperasi sebelum Juni 2015. Untuk

mendukung smelter tersebut, juga
dibangun PLTU batubara kapasitas 2x65
MW dengan jadwal comissioning sebelum
Juni 2015. Pembangunan smelter tersebut
dilakukan melalui perusahaan patungan
Bintangdelapan dengan Tsingshan, yakni
PT Sulawesi Mining Investment (SMI).
Smelter yang dibangun SMI tersebut
dibangun bersamaan dengan fasilitas
pendukung seperti pembangkit listrik
diesel, oxygen plant, dan pelabuhan kargo
berkapasitas 60 ribu ton. Investasi untuk
smelter tahap I itu diperkirakan mencapai
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US$ 722, 30 juta.
Untuk kebutuhan bahan baku SMI,
Bintangdelapan melalui anak usahanya
PT Bintangdelapan Mineral (BDM) akan
memasok nickel ore sebesar 3 juta metrik
ton per tahun dalam jangka panjang. Hal
itu telah dicantumkan dalam Perjanjian
Pembelian Produk Jangka Panjang antara
BDM dan SMI. Hingga saat ini, investasi
yang ditanamkan atas BDM tercatat
sebesar US$ 82,87 juta.
Dengan serapan tenaga kerja mencapai
1.158 orang.

Untuk sementara, ferronikel hasil
produksi SMI akan dijual ke Shanghai
Decent Investment (Group) Co.,
Ltd. Selanjutnya, Bintangdelapan dan
Tsingshan terus menarik investor agar
membangun industri stainless steel di
dalam negeri. Untuk membangun pabrik
stainless steel tersebut, ferronikel produksi
SMI akan dilebur dengan ferrochrome
yang diimpor dar i Z imbabwe.
Diperkirakan, ekspor ferronikel akan
berlangsung selama 2 tahun sambil
menunggu berdirinya industri stainless
steel dalam negeri.
“Groundbreaking smelter tahap I
sudah kami lakukan Juni tahun lalu.
Pembangunan fisik sudah 40-45%, tapi
pengadaan sudah 100%. Sementara, kami
juga bangun fasilitas pendukung lainnya,
seperti PLTU batubara dan pelabuhan.
Semua dilakukan serentak,” kata Wakil
Direktur Utama SMI Alexander Barus
usai menemui Menteri Perindustrian
(Menperin) MS Hidayat bersama
eksekutif Bintangdelapan dan SMI di
Jakarta, Selasa (18/3).
Dalam pertemuan tersebut, kata dia,
pihaknya melaporkan perkembangan
pembangunan smelter di Morowali,
Sulawesi Tengah. Alexander mengklaim,

investasi bersama Tsingshan sejak awal
sudah mengantisipasi pelaksanaan UU
No 4/2009 tentang mineral dan batu bara
(minerba).
“Pada Mei-Juni 2014, kami akan
melakukan groundbreaking pembangunan
smelter tahap II. Berkapasitas 600 ribu
tpa ferronikel. Ditambah, powerplant
batubara kapasitas 300 MW. Investasi ini
akan menyerap dana sebesar US 1,035.
Konstruksi dan pendirian secara legal
melalui Indonesia Guangqing Nickel
Industry yang merupakan patungan antara
perusahaan-perusahan asal Tiongkok
dengan PT Indonesia Morowali Industrial
Park (IMIP),” kata Alexander.
S e l a i n m e m b a n g u n smelte r,
Bintangdelapan bekerjasama dengan
perusahaan-perusahaan Tsingshan Group
mendirikan IMIP. Rencananya, IMIP
akan membangun kawasan industri di atas
lahan seluas 1.200 hektar (ha). Kawasan
industri IMIP itu akan dilengkapi fasilitas
dan infrastruktur, termasuk fasilitas umum
dan sosial.
“Proses pembangunan IMIP sudah
kami lakukan sejak 2 bulan lalu.Setidaknya,
kawasan itu bisa memuat 100 industri
hilir terintegrasi. Rencananya akan selesai
sebelum 2018. Untuk mengisi kawasan
itu, kami akan mengajak investor-investor
yang bakal membangun industri hilir
tambang. Selain itu, rencananya akan ada
relokasi industri-industri hilir tambang
asal Tiongkok yang akan masuk ke sini. Ini
yang juga kami bahas dalam pertemuan
tadi. Apa benefit dan insentif yang akan
diperoleh bagi industri pengolahan hilir
dan yang relokasi,” ungkap dia. mi
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Kompleks Petrokimia
Kelas Dunia
Produksi petrokimia di Indonesia
masih belum dapat memenuhi
kebutuhan industri hilir, sehingga
dilakukan impor yang mencapai
US$5 miliar per tahun. Pertamina
pun siap membangun kompleks
petrokimia di Plaju dengan
investasi tidak kurang dari US$4
miliar, yang ditargetkan beroperasi
secara komersial mulai 2018.
48
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ntuk merealisasikan
ambisinya, PT Pertamina
( Pe r s e r o ) j a u h – j a u h
hari telah menggelar
beauty contest untuk mencari partner
terbaiknya. Dari 11 peserta beauty
contest, Pertamina akhirnya memilih
P TT Global Chemical Public
Company Limited asal Thailand,
perusahaan dengan reputasi global di
bidang petrokimia.
Kemudian, kedua perusahaan
tersebut menandatangani

Manufacturing Joint Venture –
Heads of Agreement untuk segera
menetapkan f inal investment decision
(FID) dari komplek petrokimia kelas
dunia di Indonesia.
Manufacturing JV-HoA menjadi
dasar pelaksanaan studi kelayakan
komplek petrokimia yang akan
dibangun. Kolaborasi ini dapat
diwujudkan setelah tuntasnya studi
kelayakan awal yang dilakukan secara
ekstensif, merupakan bagian dari HoA
yang ditandatangani pada April 2013.
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Manufacturing JV-HoA ditujukan
untuk segera mewujudkan kesepakatan
prinsip-prinsip perusahaan patungan
dan ruang lingkup investasi, termasuk
untuk memungkinkan kedua pihak
menfinalisasi detail rencana proyek pada
awal 2014, sebelum melaksanakan detail
bankable feasibility study dan front end
engineering design (FEED).
Pertamina dan PTTGC telah
mencapai
kesepahaman
dalam
beberapa hal, seperti tujuan dan sasaran
proyek, model investasi, spesifikasi site,
termasuk juga kekuatan dari masing
pihak yang dapat meningkatkan daya
saing perusahaan patungan yang akan
dibentuk. Keputusan akhir investasi
(final investment decision) ditargetkan
untuk bisa ditetapkan pada 2015.
Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan mengatakan kerja sama
dengan PTT diharapkan menjadikan
bisnis petrokimia sebagai salah satu
pilar inti pertumbuhan Pertamina
sebagai Asia Energy Champion pada
2025.
“Kerja sama ini tidak sekadar
membangun
pabrik
petrokimia
melainkan juga pemasaran, riset, dan
pengembangan untuk menghasilkan
produk berkualitas dan kompetitif.
Ini penting, guna merebut pangsa
pasar petrokimia yang tidak saja di
Indonesia, namun juga Asia yang
sangat menjanjikan,” katanya.
Pertamina dan PTTGC telah
menuntaskan survei pasar polimer
Indonesia melalui kegiatan distribusi
dan pemasaran. Keduanya juga telah
memutuskan konfigurasi awal komplek
petrokimia dan kajian teknis terhadap
ruang lingkup investasi juga tetapkan.
Berdasarkan
hasil
survei,
permintaan produk-produk petrokimia
domestik
diperkirakan
akan
meningkat, seiring dengan tren positif
pada sektor manufaktur. Nilai pasar
petrokimia Indonesia diperkirakan
mencapai US$30 miliar pada 2018 dan
perusahaan patungan ini menargetkan
untuk dapat menguasai 30% pangsa
pasar setelah komplek petrokimia
tersebut beroperasi secara komersial
pada 2018.
Saat
ini,
produksi
produk
petrokimia di Indonesia masih belum

dapat memenuhi kebutuhan industri
hilirnya,
sehingga
menyebabkan
terjadinya impor dengan perkiraan
nilai US$5 miliar per tahun. “Proyek
ini merepresentasikan tonggak penting
bagi strategi pengembangan bisnis hilir
petrokimia Pertamina,” kata Karen,
Selasa (10/12/2013)
Oleh karena itu, Pertamina
menghadirkan kondisi investasi yang
terbaik, seperti lokasi proyek yang dapat
memberikan daya saing secara ekonomi
kepada proyek melalui pengintegrasian
dengan kilang, ketahanan pasokan, dan
infrastruktur dasar yang mendukung.
“Kami menyambut gembira kerja
sama dengan PTTGC yang memiliki
pengalaman dari banyak kesuksesan
yang diraih dalam bisnis chemicals.
Keahlian dan kapabilitas PTTGC
serta kesamaan kultur antara Pertamina
dan PTTGC, merupakan hal paling
berharga untuk kerja sama dalam
membangun komplek petrokimia di
Indonesia,” tutur Karen.
President and CEO of PTTGC
Bowon Vongsinudom mengatakan
sejak penandatanganan HoA pada
April 2013 di Bangkok, pihkanya telah
bekerja keras untuk menyelesaikan
preliminary study dari proyek ini.
Komplek petrokimia ini akan
termasuk di dalamnya unit cracker dan
bisnis hilir terintegrasi lainnya, yang
nantinya dibahas lebih lanjut untuk
dapat menghasilkan nilai tambah
melalui berbagai sinergi dan integrasi
bisnis pada lokasi yang dipilih untuk
memastikan keekonomian dan daya
saing tinggi.
“Nilai investasi diperkirakan US$4
miliar – US$5 miliar,” ujar President dan
CEO PTTGC Bowon Vongsinudom
di Gedung Pusat Pertamina, Jakarta,
Selasa (10/12/2013).
Menurut Direktur Pengolahan
Pertamina
Chrisna
Damayanto,
pembiayaan ini akan dipenuhi dengan
pembagian kewajiban antara Pertamina
dan PTTGC dengan komposisi masing
– masing 51% dan 49%.
Chrisna menerangkan kompleks
petrokimia ini akan membutuhkan
bahan baku 1 juta metrik ton nafta
setiap tahun. “Feed stock [bahan baku]
kita cari dari Thailand dan Indonesia,”

katanya.
Bagi PTTGC, kerja sama ini
merupakan strategi model kepemilikan
yang tepat dengan pilihan mitra
yang tepat, dan didesain untuk
menangkap peluang pertumbuhan
pada
pusat
ekonomi
terbesar
di antara negara-negara Asean
Economic Contries(AEC). PTTGC
menghadirkan
pengetahuan
dan
pengalaman yang kuat akan industri,
sedangkan Pertamina menfasilitasi
akses-akses lokal. Kolaborasi ini akan
menghadirkan potensi investasi yang
sangat menjanjikan.
Pertamina
dan
PTTGC
menargetkan studi kelayakan tuntas
pada kuartal II/2014. Selain membentuk
perusahaan patungan yang akan
menggarap komplek petrokimia, dalam
waktu dekat Pertamina dan PTTGC
juga akan membentuk perusahaan
patungan untuk memasarkan dan
mendistribusikan produk polimer
kedua perusahaan di Indonesia.
Pertamina
memiliki
dan
mengoperasikan 6 kilang di seluruh
Indonesia dengan total kapasitas sekitar
1 juta barel per hari. Kapasitas kilang
Indonesia merupakan yang terbesar
kelima di Asia. Hal ini menjadikan
Pertamina memiliki potensi yang
sangat besar untuk mengintegrasikan
bisnis kilang dan petrokimia yang akan
memberikan nilai tambah terhadap
sumber daya alam Indonesia. Dengan
berbagai keunggulan ini, Pertamina
bertekad untuk dapat menjadi pemain
utama petrokimia di Indonesia dan
juga di kawasan.
PTTGC merupakan unit bisnis
Chemical dari PTT Group dengan
total kapasitas produksi 8,72 juta ton
per tahun dan kapasitas penyulingan
minyak mentah dan kondensat sekitar
280.000 barel per hari. Perusahaan
telah
mengembangkan
bisnisnya
ke specialties dan green chemicals melalui
beberapa akuisisi strategis di luar
negeri. Investasi yang besar tersebut
juga
merepresentasikan
aspirasi
pertumbuhan dari PTTGC untuk
mengembangkan bisnisnya di kancah
Internasional. mi
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Pembangunan Pabrik baja terpadu
Menjawab Kebutuhan Domestik

Menteri Perindustrian M.S
Hidayat mendampingi
Presiden SBY, meresmikan
pengoperasian pabrik baja
terpadu PT Krakatau-Posco,
perusahaan patungan PT
Krakatau Steel Tbk (KRAS)
dan Pohang Iron and Steel
Company (Posco) di Krakatau
Industrial estate Cilegon
(KIeC), Provinsi Banten.
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K

rakatau Posco menempati
areal seluas 388 hektar milik
Krakatau Steel dari total
2.300 hektar lahan yang
dimiliki perusahaan di kota Cilegon,
Banten. Krakatau-Posco di Cilegon ini
adalah bagian dari proyek MP3EI yang
dicanangkan pemerintah.
Total investasi pembangunan pabrik
baja PT Krakatau Posco mencapai
US$2,7 miliar atau sekitar Rp 23,94
triliun, dengan komposisi kepemilikan
saham 30 persen dimiliki KS dan
Posco menguasai 70 persen saham.
Berdasarkan kesepakatan bersama, KS
memiliki opsi untuk meningkatkan
porsi kepemilikan di PT KS-Posco
mencapai 45 persen.
Pendanaan proyek itu bersumber
dari internal Rp 9,5 triliun (35,4%)
dan sisanya Rp 17,3 triliun (64,6%)

ditanggung Export Credit Agency
(ECA) dan perbankan. Pabrik
baja Krakatau Steel–Posco yang
menggunakan
teknologi
berbasis
batubara, diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan produk baja nasional dan
regional.
Pada tahap I, Pembangunan
pabrik yang menelan biaya Rp 26,9
triliun diyakini dapat mengurangi
ketergantungan impor plate dan semi
finish (slab), sehingga dapat menghemat
devisa hingga US$ 1.410 juta per tahun.
Steel plate adalah lembaran baja
dengan lebar lebih dari 8 inchi, dengan
rentang ketebalan dari seperempat
inchi sampai dengan lebih dari 1 kaki.
Krakatau-Posco akan memproduksi
jenis baja lembaran ini mulai 2014.
Adapun slab adalah logam panjang
yang persegi panjang penampangnya.
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Produk ini dibuat langsung dari
pengecoran kontinyu atau tidak
langsung oleh rolling balokan baja.
Lembaran tebal biasanya diproses lebih
lanjut melalui rolling datar, skelping, dan
pipa bergulir. Produk akhir yang umum
termasuk logam lembaran, pelat, logam
strip, pipa, dan tabung. Seperti halnya
baja lembaga, slab akan diproduksi
mulai 2014.
Baja plate dan slab itu untuk
memenuhi
kebutuhan
berbagai
sektor industri, di antaranya industri
berat, pipa, ship building, dan marine
construction.
Pabrik baja Krakatau Posco tahap I
akan memiliki kapasitas produksi 3 juta
ton per tahun, serta akan ditingkatkan
lagi menjadi 6 juta ton per tahun,
setelah selesainya pembangunan pabrik
tahap II. Kapasitas tersebut dua kali
dari total kapasitas produksi Krakatau
Steel saat ini.
“Kami berharap pengoperasian
pabrik baru ini mampu mengantisipasi
lonjakan kebutuhan baja khususnya
di pasar domestik yang diperkirakan
tumbuh 8 persen sampai 9 persen per
tahun dari tahun lalu yang mencapai
10,4 juta ton,” ujar Direktur Utama PT
Krakatau Steel Tbk. Irvan K. Hakim.
Untuk semua sektor, Krakatau Steel
kini menguasai 42 persen pangsa pasar
baja di domestik. “Kalau pabrik baja ini
pangsa pasarnya bisa sampai 60 persen.
Tidak ada pabrik baja dengan pangsa
pasar di atas 30 persen. Kita ini bagus,”
ujarnya.
Irvan mengatakan pengoperasian
Krakatau Posco dapat menekan biaya
inventory dan modal kerja KS, karena
dapat mengurangi kebutuhan slab
impor sebagai bahan baku Hot Rolled
Coil (HRC). HRC merupakan produk
baja yang saat ini menjadi sumber
pendapatan utama perseroan.
“Kita berharap Krakatau Posco
dapat memproduksi slab baja 2,4
sampai 2,6 juta ton selama awal
pengoperasian,” kata Irvan.
Pengoperasian
pabrik
ini
diproyeksikan dapat menyediakan
lapangan kerja bagi 2.300 orang.
Saat ini, perusahaan itu telah
mempekerjakan 2.008 orang Indonesia
dan 278 ekspatriat.

dukungan Krakatau

Irvan mengatakan perusahaan yang
dipimpinnya bersama 18 anak usaha
dan anak usaha di bawah dana pensiun
akan mendukung kebutuhan pabrik
patungan Krakatau Posco selama
beroperasi.
Menurutnya, anak usaha seperti
PT Krakatau Bandar Samudera,
PT Krakatau Tirta Industri, PT
Krakatau Daya Listrik, dan PT
Krakatau Industrial Estate Cilegon
telah meningkatkan utilitasnya untuk
memenuhi kebutuhan Krakatau Posco.
“Agar industrinya dapat terus
berlanjut (sustain) Krakatau Posco
harus menggandeng Krakatau Steel
bersama-sama anak usaha. Sebagai
industri baja yang berkelanjutan
(sustain), sudah dapat dipenuhi dari
Krakatau Steel,” ujar Irvan.
Dukungan tersebut seperti yang
telah dilakukan PT Krakatau Tirta
Industri, sebagai perusahaan yang
bergerak di bidang penyediaan air
bersih untuk memenuhi kebutuhan
air bersih di KIEC saat ini memiliki
kapasitas 2.000 liter per detik.
Penambahan kapasitas tersebut
setelah Krakatau Tirta Industri
menyelesaikan
perluasan
waduk
miliknya pada tahun 2013 untuk
memenuhi kebutuhan air bersih
Krakatau Posco.

Kemudian PT Krakatau Bandar
Samudera yang kini telah memiliki
tambahan tiga dermaga baru yakni
demaga 3, 5, dan 6 dengan panjang 1
kilometer sehingga mampu disandari
kapal berbobot 200.000 DWT.
Kemudian Krakatau Daya Listrik
saat ini memiliki kapasitas 200 MW,
sanggup untuk memenuhi tambahan
pasokan listrik Krakatau Posco.
“Tahun 2013 adalah tahun yang
penuh tantangan bagi kami untuk
menyelesaikan proyek-proyek di anak
perusahaan dan proyek kemitraan
strategis untuk memenuhi kebutuhan
Krakatau Posco,” ujar Irvan.
Berdasarkan
hasil
kajian
Lembaga
Penyelidikan
Ekonomi
dan Masyarakat Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia (LPEM-FEUI),
pembangunan dan operasional pabrik
KS-Posco akan menghasilkan output
ekonomi dan produk domestik bruto
(PDB) Indonesia pada kurun 20102036 masing-masing mencapai Rp946
triliun dan Rp 314 triliun.
Prospek industri baja sangat
bergantung kepada harga baja dunia
di China dan Eropa namun kalau
melihat ekonomi membaik tahun 2014
maka peluang akan cerah. Sedangkan
di dalam negeri sangat bergantung
kepada daya beli yang dipengaruhi pada
kondisi nilai tukar rupiah. mi
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ekspor Bahan Mentah dilarang
Untuk Meningkatkan Nilai Tambah

Larangan ekspor bahan mentah hasil tambang mineral mulai membuahkan hasil. Beberapa perusahaan
sudah mengantre masuk ke bisnis pengolahan (smelter) bijih mineral. Salah satunya PT Indopura Resources,
perusahaan patungan (joint venture) Indonesia-Singapura-China.

I

ndopura Resources pun telah
melakukan
peletakan
batu
pertama pembangunan pabrik
CGA Alumina di Kabupaten
Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu
(18/12/2013).
Perusahaan yang bergerak di bidang
khusus untuk pembangunan pabrik
CGA (Chemical Grade Alumina) ini
menggandeng empat perusahaan besar
asal China. Total nilai investasi senilai
US$500 juta atau sekitar Rp6 triliun.
Keempat perusahaan itu adalah
Northern Heavy Industries Group
Co. Ltd (NHI Group), China State
Construction Engineering Corporation
(CSCEC), Zhongtai Construction
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Group, dan Northeastern University
Engineering & Research Institute.
Ditargetkan pabrik tersebut mulai
dibangun pada awal tahun 2014 dan
dapat beroperasi pada akhir 2017 di
atas lahan seluas 224 hektar.
“Tujuan melakukan peletakan
batu pertama di sini adalah komitmen
kami untuk berinvestasi pada industri
pengolahan dan pemurnian bauksit
(bauxite refinery) di Kalimantan Barat
yang memiliki deposit bauksit sekitar
4,3 miliar ton,” kata Managing Director
PT Indopura Resources, M Arief
Winata, di Pontianak, Kalimantan
Barat, Rabu (18/12/2013).
Untuk itu, Indopura Resources

membawa teknologi terkini untuk
mengolah bauksit yang tersedia di
Kalimantan Barat untuk menjadi
bahan jadi sehingga lebih mempunyai
nilai tambah (added value) terhadap
perekonomian di Indonesia, khususnya
di Kalimantan Barat, serta dapat
menyerap mayoritas tenaga kerja lokal
sekitar 1.500 orang.
Indopura
Resources
ingin
melakukan alih teknologi terhadap
Indonesia karena Indonesia mempunyai
bahan baku dan pihak asing memiliki
teknologinya.
Proses pembangunan pabrik yang
dilakukan Indopura Resources dimulai
dengan perencanaan konstruksi dan
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desain pembangunan pabrik yang
akan rampung kurang lebih 1 tahun
ke depan, karena harus dilakukan
proses studi kelayakan, termasuk EPC
(engineering, procurement, construction)
bersama keempat patrner dari China
itu.
Dengan adanya smetler tersebut,
ke depannya, Indonesia bukan hanya
negara pengekspor bahan mentah
akan tetapi sudah memiliki teknologi
untuk memproduksi barang jadi untuk
memenuhi permintaan pasar domestik
dan sisanya untuk ekspor ke luar negeri.
Indopura Resources menargetkan
total produksi CGA Alumina mencapai
1,2 juta metrik ton per tahun, dengan
komposisi produksi tahap pertama
sebanyak 600.000 metrik ton dan tahap
kedua sebanyak 600.000 metrik ton.
Untuk menunjang operasional
pabrik CGA Alumina, Indopura
Resources
akan
membangun
pembangkit listrik sebesar 2 x 25
MW (megawatt). Selain itu, pabrik
tersebut nantinya memiliki fasilitas
lainnya seperti dermaga (wharf)
untuk kebutuhan akses distribusi dan
juga program CSR (corporate social
responsibility)
untuk
kepentingan
masyarakat seperti klinik kesehatan dan
pendidikan.
Terkait dengan pembangunan
pabrik bauksit tersebut, Indopura
Resources
berkomitmen
untuk
mengikuti
ketentuan
domestic
market obligation (DMO) yang
akan dikeluarkan oleh pemerintah.
Indopura Resources mendukung penuh
kebutuhan CGA Alumina di dalam
negeri.
“Kami mengharapkan aturan DMO
dari pemerintah dapat ditetapkan
kepada kami yang berkomitmen untuk
membangun pabrik pemurnian dan
pegelolahan mineral, khususnya CGA
alumina,” katanya.

Antree

Direktur
Jenderal
Basis
Industri Manufaktur Kementerian
Perindustrian,
Panggah
Susanto
mengungkapkan Indopura Resources
adalah salah satu dari banyak
perusahaan yang antre masuk ke sektor
bisnis hilir industri tambang mineral.

Para investor itu mayoritas ingin
membangun smelter alumina. “Ada
tiga hingga lima, investor yang ingin
masuk bisnis hilir pengolahan bauksit
menjadi alumina,” kata Panggah, Senin
(18/12/2013).
Salah satu investor asing yang
ingin masuk ke bisnis ini adalah Dubai
Aluminium Company Ltd (Dubal).
Perusahaan asal Uni Emirat Arab ini
siap berkongsi dengan dua perusahaan
lokal, yakni PT Aneka Tambang dan
PT Indonesia Asahan Aluminium
(Inalum).
Dubal pun telah melakukan
pendekatan dengan para pemilik izin
usaha pertambangan (TUP). Selain
itu, perusahaan ini juga melakukan
feasibility study bersama mitra-mitra
mereka ini. Rencananya, dalam 4
bulan ini rencana tersebut sudah bisa
dieksekusi.
Chief Executive Officer Dubal,
Abdulla JM Kalban belum bersedia
membuka rencana bisnis mereka di
Indonesia. Kata Abdulla, Dubal masih
harus melakukan studi kelayakan
dan mengurus berbagai izin di
Indonesia. “Masih ada urusan yang
harus diselesaikan dulu seperti dengan
Badan Koordinasi Penanaman Modal
(BKPM),” ujarnya.
Investasi untuk membangun satu
unit pabrik pengolahan bauksit dengan
kapasitas 2 juta ton hingga 3 juta ton per
tahun, kebutuhan investasi mencapai
US$ 2 miliar. Potensi lokasi yang dipilih
kongsi ini adalah di Kalimantan Barat.
“Wilayah ini sudah terkenal sebagai
penghasil bauksit berkualitas sangat
baik,” kata Panggah.
Sebelumnya,
perusahaan
pertambangan asal China, Hainan

Joint Enterprise-Business Service Co
Ltd, yang menggandeng PT Indopura
Resources untuk membangun pabrik
pengolahan bauksit dan alumina atau
chemical grade alumina (CGA) di
Batam, Kepulauan Riau.
Selain itu perusahaan asal Rusia,
UC Rusia Aluminium Company
(Rusal), yang berencana menanamkan
investasi sebesar US$ 1,5 miliar untuk
mengolah bauksit menjadi alumina.
Besaran investasi tersebut sudah
termasuk kontribusi dari perusahaan
lokal yang akan menjadi sekondan.

Produsen Terbesar

Alumina adalah komoditas hasil
olahan dari bauksit. Produk ini menjadi
bahan baku industri aluminium hulu
dengan produknya aluminium ingot.
Kata Panggah, Indonesia adalah salah
produsen bauksit terbesar di dunia.
Saat ini, total jumlah cadangan
bauksit terbukti di Indonesia mencapai
sebesar 108 juta metrik ton. Namun,
saban tahun, sebanyak 15 juta
metrik ton diekspor dalam bentuk
mentah. Padahal alumina juga sangat
dibutuhkan industri di dalam negeri.
Seperti diketahui, nilai tambah dari
pengolahan dan pemurnian bauksit
menjadi alumina sangat besar. Saat ini
harga pasar bauksit mencapai US$ 17
per ton.
Namun, apabila bauksit telah
diolah menjadi alumina, harganya bisa
melejit sangat tinggi, menjadi sekitar
US$ 350 per ton. Bahkan jika alumina
bisa diolah menjadi aluminium ingot,
harganya bisa melenting makin tinggi
lagi, mencapai sekitar US$ 2.500 per
ton. mi
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Kenaikan
tDL Industri
Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat mengatakan,
kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) industri golongan III dan
IV sebesar 38,85% dan 64,73% bisa menekan kinerja dan
pertumbuhan sektor manufaktur nasional. Menperin mengaku,
akan melakukan perhitungan ulang bersama pelaku usaha dan tim
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait dampak kenaikan
TDL industri tersebut.

S

esuai
Peraturan
Menteri
ESDM
No.
9/2014,
pemerintah menetapkan tarif
baru bagi TDL industri. Tarif
tersebut diberlakukan mulai 1 Mei 2014
hingga 1 November 2014. Di dalam
Peraturan Menteri ESDM tersebut,
tarif listrik bagi industri golongan III
ditetapkan naik 38,85% menjadi Rp
1.115 per kilowatt hour (kWH) dan
golongan IV naik 64,73% menjadi
1.191 per kWH. Penaikan tarif listrik
tersebut ditetapkan berlaku bertahap
per 1 Mei hingga 1 November 2014.
Menperin mengharapkan, meski
pertumbuhan
sektor
manufaktur
bisa terganggu, pelaku industri tidak
langsung
melakukan
Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK). Menperin
mengaku, masih berusaha untuk
menegosiasi agar pencicilan kenaikan
TDL bisa diperpanjang hingga tahun
depan. Namun, kata Menperin, sebagai
54
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pemerintah, dia harus loyal dan tunduk
pada aturan yang sudah diteken dan
diterbitkan negara.
“Industri pasti akan mengurangi
produksinya karena biayanya naik.
Kenaikan tarif listrik yang signifikan
seperti ini tentu akan mengganggu
cash flow mereka. Tapi, saya berharap,
PHK tidak sampai terjadi. Kenaikan
tarif listrik sebesar 64% memang akan
mempengaruhi biaya produksi. Sudah
ada empat asosiasi yang mewakili
sekitar 400 industri, bertemu dengan
saya. Menyampaikan soal ini. Mereka
tidak akan mengeluh kalau masih
bisa
mengatasi.
Industri-industri
itu kebanyakan berkontribusi bagi
peningkatan ekspor,” kata Menperin
kepada wartawan di Jakarta, Senin
(21/4).
Padahal, lanjut Menperin, pelaku
industri sebenarnya menyadari dan
bersedia dengan kebijakan pemerintah

menaikkan TDL. Hanya saja, lanjut
dia, demi menjaga keberlangsungan
kinerja dan daya saing perusahaan,
pelaku industri meminta jangka waktu
pencicilan diperpanjang. Apalagi, kata
Menperin, sektor manufaktur nasioal
juga akan menghadapi persaingan
dalam era Masyarakat Ekonomi Asean
(MEA) mulai akhir tahun 2015.
Persaingan di kawasan regional dan
merebut pasar global bersama industri
di Asean lainnya, kata dia, menjadi
tantangan industri nasional.
“Kebijakan pemerintah adalah
untuk kemandirian industri dengan
menghilangkan
subsidi
yang
direncanakan selesai akhir tahun
ini. Tapi, kalau kenaikan TDL
menyebabkan
mereka
menekan
produksi, ini menyangkut persaingan
di regional dan global. Saya akan segera
melakukan pertemuan lagi dengan
pelaku industri. Saya fokusnya jangan
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industri, tapi justru fokus politik. TDL
sektor konsumsi justru sudah 15 tahun
tidak pernah dinaikkan. Padahal, di
sektor industri ada tenaga kerja yang
harus diperhitungkan. Belum lagi,
industri kita masih harus berjuang
menghadapi serbuan produk impor
yang menikmati bebas bea masuk atau
hanya dikenakan 5%. Kalau begini
terus, orang-orang akan lebih memilih
impor. Target menekan defisit tidak
akan bisa tercapai,” kata Sofjan.
Seperti diketahui, Kemenperin
menargetkan,
importasi
produk
industri non migas tahun 2014 bisa
ditekan setidaknya 2-4% dibandingkan
2013 yang sebesar US$ 131,4 miliar.
Dengan demikian, defisit sepanjang
tahun 2014 dibidik tinggal US$ 10-12
miliar dibandingkan tahun 2013 yang
mencapai US$ 18,37 miliar. mi

sampai terjadi PHK,” kata Menperin.
Sebelumnya, pelaku usaha masih
berusaha mengajukan agar kenaikan
TDL bisa dicicil hingga 3 tahun. Ketua
Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo) Sofjan Wanandi mengatakan,
jika kenaikan TDL sebesar 38,85% dan
64,73% akan memberatkan industri
nasional, khususnya di sektor hulu.
Apalagi, lanjut dia, ada perbedaan
perlakuan terhadap industri yang sudah
tercatat di bursa atau tidak. Hal itu, kata
dia, akan menekan daya saing industri
nasional. Sofjan mengeluhkan sikap
pemerintah yang dinilai tidak memiliki
kepedulian terhadap sektor industri di
dalam negeri.
“Kebijakan pemerintah di bidang
industri berbalik dengan langkah di
negara lain. Industri-industri besar
di negara-negara lain mendapatkan
insentif dan dikenakan biaya energi
yang lebih murah dibandingkan sektor

konsumsi. Makanya negara-negara itu
bisa membangun industri yang maju.
Keputusan soal listrik ini tidak peduli
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Balai Diklat Industri, Bali

Jadi Pusat
Pengembangan
industri Kreatif

Langkah strategis yang dilakukan
Kementerian Perindustrian
dalam pengembangan
industri kreatif adalah melalui
pembangunan pusat industri
kreatif (creative industry center)
yang ditunjang dengan berbagai
penyediaan fasilitas pendukung
sehingga dapat menjadi pusat
pengembangan dan bisnisnya.
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A

khir Maret 2014, Menteri
Perindustrian
Mohamad
S Hidayat meresmikan
Gedung
Balai
Diklat
Industri (BDI) Denpasar sebagai Bali
Creative Industry Center di Denpasar,
Bali. Menperin mengharapkan, Bali
Creative Industry Center dapat
menjadi tempat berkumpulnya para
pelaku industri kreatif sehingga tercipta
kreatifitas yang akan menghasilkan
produk-produk
yang
berkualitas.
Selain itu, juga perlu diberdayakan

untuk peningkatan kemampuan SDM
Industri kreatif melalui diklat maupun
inkubator bisnis dan membantu
memperluas akses pasar dunia,
mengingat Bali adalah tempat tujuan
wisatawan mancanegara.
Data perkembangan ekonomi
kreatif tahun 2012 menunjukkan
bahwa sektor ini memiliki kontribusi
yang cukup signifikan dibandingkan
sektor lain. Hal ini dapat terlihat dari
data-data sebagai berikut: (1) Ekonomi
Kreatif menempati posisi ke-7 dari
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10 sektor ekonomi nasional dengan
kontribusi terhadap PDB sebesar 6,9%
atau senilai Rp. 573,89 Triliun; (2)
Ekonomi Kreatif menempati posisi
ke-4 dari 10 sektor ekonomi dalam
kategori penyerapan tenaga kerja pada
tahun 2012 dengan jumlah penyerapan
tenaga kerja sebanyak 11.799.568
orang atau 10,65% pada angkatan kerja
nasional; dan (3) Ekonomi Kreatif
menempati posisi ke-3 dari 10 sektor
ekonomi dengan 5.398.162 unit usaha
atau menyumbang 9,72% dari total
jumlah usaha tahun 2012.
Saat ini, terdapat 15 subsektor
industri kreatif di Indonesia, antara
lain: periklanan; arsitektur; pasar
barang seni; kerajinan; desain; fesyen;
video, film dan fotografi; permainan
interaktif; musik; seni pertunjukan;
penerbitan dan percetakan; layanan
komputer dan peranti lunak; televisi
dan radio; riset dan pengembangan;
serta kuliner. Dari 15 subsektor industri
kreatif tersebut, terdapat 3 subsektor
yang memberikan kontribusi atau Nilai
Tambah Bruto yang dominan terhadap
PDB, yaitu subsektor kuliner (Rp.
209 Trilyun/32.5%); fesyen (Rp. 182
Trilyun/28.3%); dan kerajinan (Rp. 93
Trilyun/14.4%).
Sementara itu, subsektor industri
fesyen terus mengalami peningkatan

kinerja
yang
ditandai
dengan
penyerapan tenaga kerja sebanyak 3,8
juta tenaga kerja pada 2012 atau sebesar
3,4% dari total penyerapan tenaga kerja
nasional, dan selama periode JanuariNovember 2012, ekspor industri
fesyen mencapai US$12,79 miliar atau
meningkat 0,5% dibandingkan periode
sama pada tahun 2011.
Sedangkan, untuk industri konten,
khususnya
subsektor
permainan
interaktif serta Layanan Komputer
dan Piranti Lunak, industri tersebut
memiliki potensi yang cukup besar
untuk terus berkembang, yang ditandai
dengan tingginya pertumbuhan nilai
tambah yang dihasilkan dengan ratarata di atas 10% per tahun selama
periode 2010-2013. Bahkan kiprah
para pelaku industri konten Indonesia
sudah semakin mendapat pengakuan di
dunia internasional dengan masuknya
beberapa aplikasi nasional dalam Asia’s
Top fifty Applications Tahun 2011
(Asia’s Top 50 Apps 2011).
Menperin mengatakan, kunci
sukses pengembangan industri kreatif
pada dasarnya bergantung pada
kolaborasi yang penuh komitmen antar
stakeholder terkait, yaitu asosiasi bisnis,
perguruan tinggi dan lembaga litbang,
dunia usaha industri, pemerintah baik
pusat maupun daerah dan investor

atau
perbankan.
“Agar kegiatan dalam
Pusat pengembangan
Industri kreatif ini
dapat
terkoordinasi
dan berjalan dengan
baik, maka perlu
ditunjuk
tenagatenaga
professional
yang
berwawasan
bisnis untuk mengelola
Pusat pengembangan
Industri
kreatif
ini sehingga dapat
mengakomodir
seluruh kepentingan
dari semua elemen,”
tegas Menperin.
D a p a t
disampaikan, Gedung
BDI
Denpasar
dibangun di atas lahan
1,2 hektar dengan luas
bangunan seluruhnya
8.445,05m2. Pembangunan Gedung
BDI Denpasar dilakukan berdasarkan
fungsi masing-masing gedung, sebagai
berikut: a) Gedung I seluas 774 m2
terdiri dari 2 lantai untuk kantor
dan ruang kelas; b) Gedung II seluas
996,8m2 terdiri dari 2 lantai untuk
asrama dan lobby; c) Gedung III seluas
2.192,25m2 terdiri dari 3 lantai untuk
asrama, lobby, kantin, dan workshop
disain fesyen. Secara keseluruhan
asrama pada Gedung BDI Denpasar
ini berjumlah 51 kamar dengan
kapasitas total 106 orang; d) Gedung
IV seluas 3.920m2 terdiri dari 2 lantai,
lantai 1 digunakan untuk promosi
industri kerajinan kreatif, dan lantai
2 digunakan untuk workshop, mini
theater dan ruang inkubator bisnis
animasi; e) Gedung V seluas 320m2,
terdiri dari lobby dan showroom retail
untuk industri keramik, handycraft,
disain fesyen, jewelry.
Disamping itu juga tersedia rest
area dan fasilitas ibadah berupa
Mushola dan Pura. Pada tahun 2014,
pembangunan Bali Creative Industry
Center di BDI Denpasar dilanjutkan
dengan
pembangunan
gedung
Workshop Industri Kerajinan dengan
2 lantai seluas 300 m2. mi
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AkAdemi Teknologi kuliT (ATk) YogYAkArTA

Menjawab Persaingan global

akademi teknologi Kulit (atK) yogyakarta adalah salah satu institusi pendidikan yang
memiliki catatan panjang. sejak didirikan pada 1954, perguruan tinggi yang memiliki
kampus di yogyakarta ini melahirkan banyak tenaga yang berkompetensi di bidang
teknologi dan produk kulit.

K

eberadaan ATK adalah
jawaban atas kebutuhan
pembangunan
nasional
secara
mendasar
memerlukan tenaga terdidik yang
cakap dan trampil, dengan keahlian
tertentu dan khusus, di antaranya dalam
bidang perkulitan, baik pada tingkat
pendidikan tinggi maupun tingkat
profesional.
Sementara itu, ilmu perkulitan dan
teknologi industri perkulitan, termasuk
industri terkait, semakin canggih
dan meluas cakupannya sehingga
penguasaannya
membutuhkan
pendidikan tinggi. Potensi industri
kulit dan produk kulit sebagai komoditi
unggulan perlu dikembangkan dan
ditangani oleh tenaga profesional
akademis agar dapat memenuhi
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persyaratan pasar internasional.
Industri perkulitan dan industri
terkait
berpotensi
memperluas
lapangan kerja dan meningkatkan
kesempatan
berusaha
sehingga
pembinaan tenaga trampil di bidang ini
perlu dikembangkan secara terencana
dan terpadu.
Untuk itu maka diselenggarakan
program pendidikan perkulitan pada
tingkat pendidikan tinggi dengan nama
Akademi Teknologi Kulit.
Pada awalnya, ATK adalah
Program Kursus C yang diinisiasi
oleh Departemen Perindustrian pada
1954. Kursus C merupakan pendidikan
kursus tingkat lanjut setara akademi.
Tujuannya, untuk memenuhi tenaga
penunjang kegiatan Balai Penelitian
Kulit, di samping untuk memenuhi

kebutuhan tenaga industri perkulitan
di bawah pengelolaan pemerintah dan
swasta.
Berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Perindustrian Rakyat Nomor.
489/TU tanggal 15 Januari 1959,
Kursus C ini kemudian ditingkatkan
statusnya menjadi Sekolah Kulit Tinggi
(SKT), yang berkedudukan di Jl.
Sukonandi No. 3 Yogyakarta, menjadi
satu dengan Balai Penelitian Kulit.
Sejak 1 September 1958, Sekolah
Tinggi Kulit diubah statusnya menjadi
akademi dengan nama Akademi
Kulit.
Perubahan ini berdasarkan
pada tuntutan pendidikan setingkat
akademi yang mampu mencetak kader
bidang perkulitan atau teknologi kulit,
guna meningkatkan kualitas industri
perkulitan untuk keperluan ekspor.

Insert

Pada 15 Pebruari 1967, Akademi
Kulit diubah menjadi Akademi
Teknologi Kulit (ATK). Mahasiswa
yang lulus diberikan ijasah Sarjana
Muda bidang Teknologi Kulit dan
berhak memakai gelar B.Sc.
Sesuai dengan Kepres Nomor
15 Tahun 1974, pembinaan dan
pengembangan aspek akademi menjadi
tugas, tanggung jawab, dan wewenang
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
ATK ditetapkan sebagai Lembaga
Perguruan Tinggi Kedinasan yang
menyelenggarakan Program Diploma
Tiga (D.III) bidang Teknologi Kulit.
Sampai dengan tahun Akademik
1998/1999, Akademi Teknologi Kulit
mempunyai tiga program studi, yaitu
(1) Teknologi Bahan Kulit, Karet dan
Plastik, (2) Teknologi Pengolahan
Kulit, dan (3) Teknologi Barang Jadi.
Pada Tahun Kuliah 1999/2000,
ATK kembali ke core education.
Program studi disempurnakan menjadi
hanya dua jurusan, yakni Teknologi
Proses Pengolahan Kulit, dan Desain
dan Teknologi Sepatu/Produk Kulit.
Lulusan ATKM berhak mendapat
sebutan Ahli Madya Teknologi Kulit
(A.Md TK).
Menjawab kebutuhan spesifikasi
unggulan yang akan menentukan
kualitas lulusan, mulai 2004 diterapkan
Kurikulum Baru Berbasis Kopetensi,
serta untuk memenuhi kebutuhan
industri dilakukan pengembangan
program studi menjadi empat jurusan,
yaitu (1) Teknologi Bahan Kulit, Karet
dan Plastik, (2) Teknologi Pengolahan
Kulit, (3) Desain dan Teknologi Sepatu,
dan (4) Desain dan Teknologi Produk
Kulit.
Saat ini, Akademi Teknologi Kulit
(ATK) di bawah kepemimpinan
Direktur Drs. Muhdori, M.Si memiliki
visi “Menjadikan pusat penghasil
sumber daya manusia industrial yang
mempunyai standar kompetensi global
dalam bidang teknologi dan produk
kulit.”
Untuk mewujudkan visinya, ATK
mengusung tiga misi yang terangkum
dalam tri darma pergurunan tinggi.
Pertama,
bidang
pendidikan:
menyediakan tenaga kerja profesional
dibidang teknologi dan produk kulit

yang siap bersaing di pasar global.
Kedua, bidang Penelitian : melakukan
penelitian yang aplikatif. Dan ketiga,
bidang pengabdian pada masyarakat
: memberikan jasa pelayanan teknis,
konsultasi dan pelatihan.
Menurut Muhdori, ada tiga
tujuan yang ingin dicapai ATK, yakni
menghasilkan lulusan berkompetensi
global sesuai dengan kebutuhan pasar
kerja, menghasilkan produk penelitian
yang bisa diaplikasikan di industri, dan
menghasilkan jasa pelayanan teknis,
konsultasi dan penelitian dibidang kulit
dan produk kulit.

Program studi tBKKP

Program Studi Teknologi Bahan,
Kulit, Karet & Plastik (TBKKP) ini
eksis sejak tahun akademik 19951996 dan merupakan penjelmaan dari
Jurusan Kimia Industri yang mulai
dibuka pada 1972. Perubahan nama
program studi tersebut sejalan dengan
kebutuhan
pendidikan
setingkat
akademi, yang mampu menghasilkan
SDM di sektor industri polimer/plastik
dan industri karet. Peran ATK sebagai
penghasil SDM di sektor ini ternyata
dapat memenuhi kebutuhan industri
polimer/plastik, industri karet serta
industri kulit yang terkait.
Eksistensi Program Studi TBKKP
sangat diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan SDM tingkat manajer
menengah (Diploma III) pada industri
kulit dan industri yang terkait, seperti
industri polimer/plastik dan industri
karet. Hal ini dapat dimaklumi karena
kandungan
beberapa
komponen
sepatu terdiri dari bahan plastik dan
karet. Selain itu, untuk mengurangi
ketergantungan bahan kimia impor
sebagai bahan pembantu (additive)
pada proses penyamakan kulit,
diharapkan dapat terjawab dengan
eksisnya Program Studi TBKKP.

Program studi tPK

Program
Studi
Teknologi
Pengolahan Kulit (TPK) merupakan
program studi yang tertua, yaitu
sejak 1959. Perubahan nama Sekolah
Kulit Tinggi menjadi Akademi
Kulit, kemudian menjadi Akademi
Teknologi Kulit mengiringi perubahan

nama program studi, yaitu Jurusan
Penyamakan Kulit menjadi Program
Studi Teknologi Proses Pengolahan
Kulit dan terakhir pada tahun
akademik 2003 menjadi Program
Studi Teknologi Pengolahan Kulit.
Eksistensi Program Studi TPK sangat
diperlukan untuk memenuhi tuntutan
adanya pendidikan setingkat akademi
yang mampu menghasilkan SDM di
bidang proses penyamakan kulit.

Program studi dts

Program Studi Desain dan
Teknologi Sepatu (DTS) mulai eksis
sejak tahun akademik 1995-1996 dan
merupakan penjelmaan dari Jurusan
Desain dan Teknologi Sepatu yang
mulai dibuka pada 1972. Perubahan
nama program studi itu sejalan
kebutuhan
pendidikan
setingkat
akademi, yang mampu menghasilkan
SDM di sektor industri sepatu/alas kaki.
Peran ATK sebagai penghasil SDM di
sektor ini, ternyata dapat memenuhi
kebutuhan industri sepatu/alas kaki.
Eksistensi Program Studi DTS
sangat diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan SDM tingkat manajer
menengah (Diploma III) pada sektor
industri sepatu/alas kaki.

Program studi dtPK

Program Studi Desain dan
Teknologi Produk Kulit (DTPK) mulai
eksis tahun akademik 2004-2005,
dan merupakan pengembangan dari
Program Studi Desain dan Teknologi
Sepatu/Produk Kulit. Pembukaan
program studi ini sejalan perkembangan
industri produk kulit (barang jadi kulit).
Seperti kita ketahui, industri produk
kulit mempunyai ciri padat karya,
dapat diusahakan dalam skala kecil,
menengah dan besar. Selain itu, industri
ini merupakan sektor industri yang
memadukan unsur desain, teknologi,
dan ekonomi. Kebutuhan pendidikan
setingkat akademi dirasakan sangat
perlu untuk menunjang perkembangan
industri tersebut.
Eksistensi Program Studi DTPK
sangat diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan SDM tingkat manajer
menengah (Diploma III) pada
sektor industri produk kulit. mi
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Sosok

Pamudji
rahardjo

Sudah lebih dari 39 tahun PT
Semen Baturaja (Persero) Tbk
berdiri. Sejak didirikan pertama kali
pada 1974 lalu, perusahaan semen
pelat merah sekaligus kebanggaan
warga Sumatra Selatan ini
beroperasi untuk melayani
masyarakat.

S

emen Baturaja didirikan atas
dasar pertimbangan agar bisa
lebih optimal menyediakan
pasokan
semen
untuk
kebutuhan
pembangunan
proyek
konstruksi dan infrastruktur di Bumi
Sriwijaya dan daerah sekitarnya.
Suka-duka pernah dialami Semen
Baturaja, mulai dari masa kejayaannya
hingga masa-masa sulit dalam kurun
waktu 2007 lalu. Perjalanan bisnis
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dari Minus
Menjadi surplus

Sosok

perseroan sebagai sebuah perusahaan
dalam rentang waktu itu berlangsung
penuh dinamika.
Direktur Utama Semen Baturaja
Pamudji Rahardjo berbagi pengalaman
tentang kondisi saat itu karena
momentumnya persis ketika dirinya
diminta masuk dari PT Semen Padang
(Persero) untuk memimpin Semen
Baturaja.
Menurutnya, kondisi keuangan
perseroan saat itu cukup sulit. Utang
perusahaan sangat besar, dalam berbagai
bentuk mencapai Rp400 miliar.
Contohnya, utang dalam bentuk
dana Rekening Dana Investasi (RDI)
mencapai Rp68 miliar. Utang pokok
sebenarnya hanya Rp27 miliar, tapi
karena menunggak maka tumpukan
dendanya saja hampir Rp41 miliar.
Kinerja perseroan pada waktu itu
posisi semester I/2007 hanya mampu
menghasilkan laba sebesar Rp1,4 miliar
dan dana kas tinggal Rp44,8 miliar.
Adapun kewajiban keuangan yang
harus dibayar perusahaan cukup tinggi.
Melalui
perubahan
mendasar
yang dilakukan terhadap budaya
dan organisasi perusahaan, jajaran
manajemen yang dipimpin oleh
Pamudji mampu membalikkan keadaan
pada 2008. Laba bersih yang dihasilkan
oleh perusahaan semen milik negara
itu langsung meroket menjadi Rp136
miliar hanya dalam jangka waktu
setahun.
Setahun
kemudian
melonjak
lagi menjadi Rp177 miliar, lalu naik
kembali menjadi Rp222 miliar pada
2010, naik lagi menjadi Rp252 miliar
pada 2011 dan terus tumbuh menjadi
Rp299 miliar pada 2012.
Yang menjadi luar biasa dari
peningkatkan laba bersih yang
dihasilkan Semen Baturaja itu adalah
diraih tanpa investasi penambahan
kapasitas produksi sejak 2007. Artinya,
lonjakan konsisten dari perolehan
laba bersih itu dicapai cuma dengan
mengotimalkan
kinerja
produksi
dan penjualan dari kapasitas pabrik
terpasang yang mencapai 1,25 juta ton
per tahun.
Kalau pada 2007 berada dalam
kondisi yang sulit karena terlilit utang

yang cukup besar, maka kini kondisi
berbalik menjadi perusahaan dengan
kekuatan yang memiliki dana cash
hingga Rp1,8 triliun dan tanpa catatan
beban utang.
Kondisi ini dikuatkan dengan nilai
pemeringkatan yang diperoleh Semen
Baturaja dari PT Pemeringkat Efek
Indonesia (Pefindo) dengan berstatus
idA (Single A, Stable Outlook) yang
dikeluarkan pada 11 Oktober 2013
untuk menunjukkan kinerja keuangan
dan kondisi perseroan terkini.
Transformasi Semen Baturaja melalui
Pasar Modal
Tahun 2013 menjadi momentum
yang sangat istimewa dan penuh
torehan sejarah bagi perjalanan Semen
Baturaja ke depan. Ada dua capaian
penting yang telah digapai oleh
perseroan, yaitu berhasil mencatatkan
diri sebagai perusahaan publik di lantai
Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak Juni
2013 dan menambah kapasitas produksi
untuk pertama kali sejak 2007.
Melalui listing di pasar modal
dengan melepas sekitar 23,76% saham
perseroan pada Juni 2013 lalu diperoleh
tambahan modal sebesar Rp1,2
triliun, sehingga mampu menaikan
kekuatan permodalan perseroan untuk
membiayai kegiatan ekspansi dan
investasi baru yang telah dirancang
oleh manajemen. Investasi baru yang
sudah direalisasikan perseroan adalah
membangun pabrik cement mill
berkapasitas 750.000 ton per tahun
di kawasan pabrik di Baturaja, Ogan
Komering Ulu, Sumatra Selatan.
Pabrik cement mill baru ini
sudah beroperasi sejak Juli 2013
lalu sehingga mampu mendongkrak
kapasitas produksi dari 1,25 juta ton
menjadi 2 juta ton per tahun. Bahkan,
proyek pabrik semen baru Baturaja II
berkapasitas 1,85 juta ton per tahun
sedang digarap di kawasan pabrik
eksisting, yang diproyeksikan sudah
bisa beroperasi mulai 2016.
Begitu pabrik baru ini beroperasi,
maka kapasitas produksi bakal melesat
menjadi 3,85 juta ton per tahun.
Investasi untuk membangun pabrik
baru itu menjadi mudah bagi Semen

Baturaja setelah melantai di bursa.
Perolehan dana dari hasil penawaran
saham perdana menjadi sumber dana
murah untuk membiayai pembangunan
pabrik baru. Peningkatan kapasitas
produksi pabrik melalui pembangunan
pabrik baru itu menjadi kebutuhan
dalam memperbesar kesempatan untuk
meningkatkan laba perseroan.
Di sisi lain, penambahan kapasitas
produksi itu juga akan membantu
pemenuhan pasokan semen bagi
kebutuhan proyek konstruksi dan
infrastruktur di wilayah Sumatra
Bagian Selatan yang ada dalam
jangkauan pelayanan perseroan.
Pertumbuhan permintaan semen
makin tinggi di wilayah Sumbagsel
disebabkan oleh kegiatan pembangunan
yang dilakukan swasta dan pemerintah
tumbuh dengan pesat.
Dengan begitu, investasi pabrik baru
sudah sejalan dengan perkembangan
pertumbuhan pasar semen di wilayah
Sumbagsel.
Dengan
kapasitas
produksi
yang terpasang saat ini, perseroan
baru mampu memenuhi 26% dari
total permintaan semen di wilayah
Sumbagsel.
Untuk itu, pembangunan pabrik
baru sudah ditunggu oleh pasar yang
masih kekurangan pasokan semen di
wilayah tersebut.
Begitu seretnya pasokan semen
sehingga pembelian semen oleh pembeli
dilakukan dengan cara pembelian tunai.
Sejak 3 tahun lalu, Semen Baturaja telah
menjual semen dengan pola transaksi
kontan yang dampak positifnya bagi
arus kas perseroan adalah mendapatkan
dana tunai dari kegiatan penjualan.
Semen Baturaja telah menapakkan
langkah bisnis secara terukur dan
realistis untuk mengantarkan perseroan
menjadi perusahaan semen yang
konsisten memberikan keuntungan
kepada pemegang saham.
Secara bertahap, perseroan akan
tumbuh menjadi besar melalui strategistrategi pengembangan yang efektif
dan optimal dalam meningkatkan
tingkat keuntungan usaha. mi
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Artikel

Pengembangan Sdm industri TPT
Ansari Bukhari,
(Sekretaris Jenderal Kemenperin)

industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) merupakan salah satu komoditi andalan
industri manufaktur dan salah satu penggerak pembangunan ekonomi nasional karena
industri tersebut memiliki kontribusi yang cukup signifikan terhadap perolehan devisa
ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan pemenuhan kebutuhan sandang dalam negeri.

I

ndustri TPT terus memberikan surplus pada neraca
perdagangan dan memiliki peranan yang strategis
dalam proses industrialisasi, karena produk yang
dihasilkan mulai dari bahan baku (serat) sampai
dengan barang konsumsi (pakaian jadi dan barang jadi),
mempunyai keterkaitan baik antar industri maupun sektor
ekonomi lainnya.
Hingga Oktober 2013, produk TPT memberikan
kontribusi nilai ekspor sebesar US$10,62 miliar atau
meningkat 2,18% dibandingkan dengan capaian pada periode
yang sama tahun sebelumnya. Total ekspor produk TPT
tersebut setara dengan 11,39% dari total ekspor nonmigas.
Nilai investasi industri TPT sampai dengan triwulan
III/2013 sebesar Rp1,9 triliun. Ini mencakup Penanaman
Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN). Sementara itu penyerapan tenaga kerja
sampai dengan triwulan III/2013 mencapai 3,8 juta orang
atau meningkat 2,6% dari capaian pada periode yang sama
tahun sebelumnya.
Prospek pertumbuhan Industri TPT akan semakin
baik pada masa mendatang dikarenakan permintaan pasar
di dalam negeri yang cukup tinggi serta meningkatnya
konsumsi dunia. Pangsa pasar industri tekstil Indonesia
saat ini hanya 2% dari pasar tekstil dunia, sehingga peluang
untuk memperluas pasar industri tekstil di pasar dunia
masih sangat besar.
Kementerian Perindustrian telah melakukan berbagai
upaya strategis untuk pengembangan industri TPT
nasional mulai dari hulu sampai hilir. Salah satu upaya
tersebut adalah Program Restrukturisasi Permesinan
Industri Tekstil dan Produk Tekstil, yang telah berjalan
sejak 2007. Program Restrukturisasi mesin ini menjadi
kebijakan prioritas Kementerian Perindustrian dengan
memberikan potongan harga dan subsidi bunga bagi
perusahaan TPT yang akan melakukan peremajaan mesin
dan peralatannya.
Setelah dijalankan program restrukturisasi mesin pada
industri TPT sejak 2007 - 2012, telah terjadi peningkatan
investasi sebesar Rp9,9 Triliun, penyerapan tenaga kerja
sebanyak 194.000 orang, dan peningkatan produksi
sebesar 15% – 34%. Pada saat yang sama, program ini di
satu sisi telah mampu penurunan konsumsi energi sebesar
5% – 9%, dan di sisi lain berhasil mendorong peningkatan
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produktivitas sebesar 6% – 10%.
Seiring dengan meningkatnya kinerja industri TPT
nasional, terjadi juga peningkatan kebutuhan tenaga kerja
sektor industri TPT terutama untuk tingkat operator
di bidang industri garmen. Dalam rangka menyediakan
kebutuhan tenaga kerja tersebut, sejak 2011 Kementerian
Perindustrian bekerjasama dengan Asosiasi Industri
Tekstil telah melakukan program-program pelatihan,
sertifikasi, dan penempatan di bidang industri garmenyang
diselenggarakan di balai-balai pengembangan sdm dan
balai diklat industri di pulau Jawa.
Oleh karena itu, Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta
disiapkan untuk menjadi pusat pelatihan SDM industri
dengan spesialisasi dan kompetensi di bidang TPT. Saat
ini, BDI Jakarta telah dilakukan penambahan fasilitas
sarana dan prasarana diklat berupa pembangunan gedung
workshop TPT dan penambahan ruang asrama yang
mampu menampung 200 peserta. Selain itu, tersedia
pendukung pelatihan berupa peralatan mesin sebanyak
252 unit yang terdiri dari mesin jahit, mesin bordir, mesin
plotting, danmesin boiler.
BDI Jakarta juga telah melatih tenaga terampil di
bidang operator mesin indutri garmen berbasis kompetensi
sebanyak 600 orang pada 2013. Sumber daya manusia ini
telah terserap dan ditempatkan di beberapa industri garmen
yang telah menjalin MOU dengan BDI Jakarta.
BDI Jakarta tentu diharapkan dapat terus
mengembangkan diri sebagai pusat pelatihan SDM
industri di bidang TPT yang tidak hanya memberikan
pelatihan, tetapi juga melakukan sertifikasi bagi peserta
pelatihan serta penempatan pada dunia industri. Oleh
karena itu, BDI Jakarta perlu dilengkapi dengan Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat Uji Kompetensi
(TUK).
Sertifikasi kompetensi menjadi penting khususnya
menghadapai ASEAN Economic Community yang akan
diberlakukan pada akhir 2015. Hal ini mengingat dengan
diberlakukannya ASEAN Economic Community maka
akan membuka kesempatan bagi tenaga kerja dari Negaranegara ASEAN lainnya untuk bersaing dengan tenaga
kerja Indonesia guna mendapatkan pekerjaan di dalam
negeri. mi
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