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Pengantar Redaksi

Tertundanya Penyerapan Investasi
Pembaca yang Budiman
Investasi merupakan salah satu faktor penting bagi
peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui
peningkatan kegiatan investasi, baik dalam bentuk akumulasi
kapital domestik maupun luar negeri, perluasan penciptaan
lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan, peningkatan
pendapatan serta pemerataan pembangunan di semua daerah
bisa direalisasikan.
Sebagai negara berkembang, Indonesia masih
membutuhkan masuknya investasi. Investasi dibutuhkan
guna meningkatkan kegiatan ekonomi di dalam negeri,
meminimalisir ketergantungan terhadap produk impor,
meningkatkan aktivitas sektor industri dan pada akhirnya
menciptakan masyarakat yang makmur dan sejahtera.
Terkait penyerapan investasi, Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) telah memasang target investasi dengan
memproyeksikan, industri manufaktur akan menyerap
investasi sebesar Rp.162,35 triliun hingga akhir tahun 2014.
Target tersebut adalah hasil proyeksi logis untuk kondisi
tahun 2014.
Dengan target serapan investasi itu, pada awal tahun,
Kemenperin membidik pertumbuhan industri 6,4-6,8%
hingga akhir tahun 2014. Naik dari tahun 2013 yang sebesar
6,1%.
Namun, berdasarkan catatan Kemenperin, pada triwulan
I tahun 2014, pertumbuhan sektor manufaktur menurun
menjadi 5,56% dibandingkan periode yang sama tahun 2013
yang mencapai 6,86%.
“Mungkin selama momen menuju Pilpres ada yang
menunggu. Mereka menunda realisasi hinggaPemilu
selesai. Mereka masih ingin mengamati visi-misi para calon
presiden dan wakil presiden. Terkaitkebijakan mereka jika
terpilihmemimpin pemerintahan dalam 5 tahun kedepan.
Tapi, untuk industri makanan dan minuman (mamin)
olahan saya rasa rencana investasi akan jalan terus tanpa
penundaan. Yang menunda kemungkinan hanya investor
besar,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat,
mengomentari pertumbuhan industri kuartal I 2014.
Melihat perkembangan yang terjadi, ternyata upaya
untuk mencapai target penyerapan investasi pada tahun 2014
ini tidak mudah. Ada sejumlah tantangan yang dihadapi
pemerintah dalam mendorong investor asing maupun lokal
untuk merealisaikan investasinya.
Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah
Indonesia dalam menarik investasi adalah penyelenggaraan
Pemilihan Presiden 2014 (Pilpres). Pasalnya, ada tandatanda kalau kalangan investor masih mengambil sikap wait
and see. Mereka masih menunggu hasil Pilpres 2014 ini
sebelum memutuskan untuk merealisasikan investasinya di
Indonesia. Dengan kegiatan kampanye dan Pilpres 2014
yang telah berjalan dengan damai, adalah sangat penting bagi
kami untuk mengangkat tema tertundanya realisasi investasi
di Indonesia saat ini.

Masuknya investasi tidak hanya dipengaruhi oleh hasil
Pilpres saja, tetapi juga oleh iklim investasi yang ada di
Indonesia. Calon investor tentunya ingin melihat potensi
yang ada di Indonesia serta regulasi yang diterapkan
pemerintah Indonesia. Terkait hal ini, pemerintah, khususnya
Kemenperin telah menerapkan berbagai upaya dan kebijakan
untuk menarik investor masuk ke Indonesia.
Dampak positifnya sudah mulai terlihat dengan masuknya
investasi di sejumlah sektor industri, baik industri otomotif,
makanan dan minuman, telekomunikasi, pertambangan dan
sebagainya.
Tentunya kita berharap agar hasil Pilpres berupa
terbentuknya pemerintahan baru di Indonesia akan menjadi
gong bagi investor yang selama ini mengambil sikap menunda
atau wait and see untuk segera merealisasikan investasinya di
segala sektor di Indonesia.
Pembaca yang budiman,
Dalam edisi kali ini kami juga mengangkat isu hangat
lainnya, yakni tentang kesiapan pemerintah dan pelaku
usaha dalam menghadapi Lebaran 2014. Seperti diketahui,
kebutuhan bahan kebutuhan pokok, terutama produk
makanan dan minuman, mengalami peningkatan menjelang
Lebaran 2014.
Untuk menghadapi peningkatan kebutuhan masyarakat
itu, tentunya dibutuhkan kesiapan produsen untuk
memproduksi dan memasok produk makanan dan minuman
ke masyarakat. Apa saja strategi yang dilakukan pemerintah
dan produsen dalam mengatasi hambatan yang muncul di
lapangan, juga akan dibeberkan.
Tak kalah menariknya, dalam edisi ini kami juga
menampilkan liputan tentang Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional (RIPIN). Hasil pembahasan internal
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) atas rancangan
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN)
tahun 2015-2035 dijadwalkan selesai sebelum memasuki
masa Puasa tahun 2014 akan kami sajikan untuk pembaca.
Rancangan tersebut kemudian akan dibahas intensif lintas
kementerian guna menyamakan kesepahaman atas targettarget yang dibidik RIPIN. Yakni, untuk pembangunan
industri yang mandiri dan berdaya saing.
Liputan lainnya yang juga ditampilkan dalam edisi kali
ini antara lain adalah tentang pelarangan impor baja boron,
kewajiban produsen rokok mencantumkan peringatan
kesehatan pada kemasan (Pictorial Health Warning/
PHW) per tanggal 24 Juni 2014, industri hijau dan usulan
pemangkasan PPnBM atas barang di bawah Rp 10 juta.
Kami berharap tulisan-tulisan yang ditampilkan dalam
edisi ini bisa menjadi bahan informasi dan bermanfaat bagi
pembaca. mi
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Insentif Tambahan untuk Investasi di
Luar Jawa
Berdasarkan
data
Kementerian
Perindustrian, pada tahun 2013, persentase
investasi yang masuk ke kawasan industri
di luar Pulau Jawa hanya 28% dari total
industri yang ada di Indonesia.
Memang, persentase investasi di luar
Jawa terus mengalami tren peningkatan.
Namun, laju peningkatan tersebut dinilai
masih perlu digenjot lebih gencar lagi agar
bisa mengimbangi Pulau Jawa
Kondisi realisasi investasi yang lebih
terpusat di Pulau Jawa saja tentunya
berpotensi
memicu
ketimpangan
pembangunan ekonomi antara masyarakat
di Pulau Jawa dengan di luar Jawa. Karena
itu, untuk menciptakan pemerataan
pembangunan, pemerintah perlu legih
gencar lagi mendorong masuknya investasi
ke luar Jawa lebih besar lagi.
Untuk bisa menarik minat investor
menanamkan investasinya ke luar Pulau
Jawa, pemerintah perlu memberikan
kembali berbagai insentif kepada investor
sehingga mereka mau menanamkan
investasinya.
Jarmansyah
Parigi, Sulawesi Tengah
Redaksi:
Upaya mendorong masuknya investasi ke
luar Pulau Jawa terus diupayakan pemerintah.
Pemerintah kembali akan memberikan
insentif bagi investor yang mau membangun
industri di luar pulau Jawa, khususnya di
Kawasan Timur Indonesia. Insentif ini
rencananya akan diberikan oleh pemerintah
di luar insentif tax holiday dan tax allowance
yang sering dijanjikan pemerintah selama ini.
Saat ini pemerintah sedang menyusun
bentuk dan jenis insentif itu. Intinya ada
kebijakan pemerataan agar industri bergeser ke
timur.Ada beberapa per timbangan mengapa
insentif tambahan ini akan diberikan.
Pertama, kondisi infrastruktur di sebagian
daerah yang hingga kini masih belum memadai
dan membuat investor enggan berinvestasi di
luar Jawa. Kedua, beban logistik di Indonesia
saat ini masih sekitar 23,6% dari produk
domestik bruto (PDB).Beban ini lebih tinggi
dibandingkan Jepang (10,6%) dan Korea
Selatan (16%). Dengan insentif tambahan
ini, diharapkan industri nasional bisa tumbuh
merata. Bukan hanya terpusat di Pulau Jawa.
Peluang Industri Otomotif di AEC 2015
Masyarakat Ekonomi ASEAN atau
ASEAN Economic Community (AEC)
mulai diberlakukan tahun depan. AEC bisa
jadi merupakan suatu peluang bagi industri
dalam negeri. Namun di sisi lain, juga

akan menjadi tantangan dan kalau tidak
diantisipasi dengan baik, malahan akan
menggerus industri dalam negeri.
Misalnya saja industri otomotif. AEC
2015 merupakan peluang untuk lebih
meningkatkan daya saing bagi industri ini.
Dalam kerangka ASEAN, industri otomotif
nasional saat ini menduduki urutan kedua
setelah Thailand. Kemampuan produksinya
pada tahun 2013, telah mencapai 1,2 juta
unit. Sementara Thailand telah mampu
memproduksi sekitar 2,5 juta unit per tahun.
Adapun
keunggulan
Indonesia
dibandingkan dengan negara ASEAN
lain bertumpu pada besarnya potensi pasar
domestik. Dengan jumlah penduduk sekitar
250 juta orang, Indonesia unggul dari segi
penjualan domestik dibandingkan dengan
Thailand yang berpenduduk 66 juta orang.
Untuk bisa memanfaatkan keunggulan
itu, industri otomotif nasional perlu
meningkatkan inovasi dari para pelaku
usahanya. Selain
itu, dukungan dari
sektor industri lainnya, khususnya industri
komponen, serta regulasi pemerintah,
sangat diperlukan agar industri otomotif
bisa menjadi pemenang dalam penerapan
AEC tahun depan.
Walaupun
pertumbuhan
industri
komponen Indonesia telah meningkat
100% dibandingkan dengan kondisi sekitar
3 tahun silam, kondisi ini belum mencukupi
untuk bersaing dengan Thailand.
Saat ini, Indonesia memiliki sekitar
1.550 perusahaan komponen dan jumlah ini
masih kalah dibandingkan dengan Thailand
yang mencapai 2.200 perusahaan.
Firmanudin Akbar
Tegal, Jawa Tengah
Redaksi:
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
terus berusaha mendorong peningkatan
industri otomotif melalui berbagai cara.
Misalnya saja dengan mendorong masuknya
lebih banyak investasi di sektor otomotif ke
dalam negeri.

Upaya itu telah memberikan hasil positif,
dimana masuknya investasi selama dua tahun
terakhir, telah membuat kapasitas terpasang
produksi otomotif nasional saat ini telah
mencapai 2 juta unit pertahun. Kapasitas
terpasang itu tentunya akan terus meningkat
lagi di tahun depan.
Dukung Kemenperin Atasi Serbuan
Produk Impor
Maraknya produk impor tidak hanya
menjadi hambatan bagi pemerintah
dalam mencegah defisit dalam realisasi
Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara
(APBN). Serbuan produk impor juga bisa
mengakibatkan industri di dalam negeri
mengalami kerugian.
Inovasi desain produk juga harus diikuti
dengan gerakan penyadaran menggunakan
produk dalam negeri serta promosi produkproduk buatan dalam negeri.
Saya mendukung upaya yang telah
dilakukan Kementerian Perindustrian
(Kemenperin)
dalam
mendorong
peningkatan inovasi desain produk, gerakan
penyadaran penggunakan produk dalam
negeri melalui program P3DN serta
kegiatan-kegiatan pameran produk dalam
negeri.
Saya berharap langkah-langkah yang
dilakukan Kemenperin ini bisa didukung
atau diikuti oleh instansi lainnya sehingga
produk dalam negeri bisa menjadi tuan
rumah di negeri sendiri dan APBN tidak
lagi mengalami defisit gara-gara derasnya
arus impor.
Sukeni Maryati
Jakarta

Media Industri • No. 02 - 2014

5

LaporanUtama

Investasi
Menunggu Pemerintahan Baru

Pengusaha memilih menunda eksekusi rencana investasinya
hingga momen Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 selesai. Hingga
masa kampanye terbuka berlangsung, pengusaha mengaku masih
belum bisa memprediksi arah kebijakan pemerintahan baru,
meski pemaparan visi dan misi sudah dilakukan. Terbaginya calon
presiden dan wakil presiden kedua kubu menjadikan pilihan dan
proyeksi lebih sulit.

D

i sisi lain, semakin tingginya
biaya
produksi
yang
harus ditanggung pelaku
usaha juga menjadi faktor
penyebab minimnya rencana ekspansi.
Yakni, mulai dari upah tenaga kerja,
tarif tenaga listrik, hingga biaya logistik
yang semakin membengkak akibat
infrastruktur yang tidak memadai.
Peningkatan produksi dilakukan hanya
dengan memaksimalkan kapasitas
terpasang pabrik.
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Sementara itu, lonjakan konsumsi
selama momen kampanye Pilpres
dan Puasa-Lebaran tahun 2014
diperkirakan tidak sebesar periode yang
sama tahun sebelumnya. Di sisi lain,
pasar tujuan ekspor yang juga masih
dalam kondisi perekonomian yang
lemah menjadi tantangan mendongkark
ekspor.
Akibatnya,
pengusaha
mewaspadai potensi terjadinya stagnasi
pasar.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha
Indonesia (Apindo) Sofyan Wanandi
mengatakan, penundaan investasi
tersebut
akan
mempengaruhi
pertumbuhan sektor industri. Apalagi,
kata dia, produk yang kalah bersaing
menjadikan industri lokal tidak mampu
menghadapi arus impor, sehingga
berdampak pada penurunan utilisasi
pabrik.

LaporanUtama

Menurut Sofyan, hasil Pilpres
2014 akan berdampak pada rasa
percaya diri pengusaha dengan iklim
investasi. “Aksi menahan investasi
oleh pengusaha ini akan berdampak
pada pertumbuhan industri. Investor
memutuskan untuk menunggu Pilpres
2014 selesai. Pertumbuhan tahun ini
akan di bawah 6%. Kemungkinan
sekitar 5,8%. Kalau pun bisa seperti
tahun lalu, sudah bagus.Tapi kalau
sampai 6,15%, sepertinya tidak bisa.
Salah satu penyebabnya adalah Pilpres
2014. Investor menunda rencananya.
Jadi, tidak ada investasi baru yang
masuk,” kata Sofyan kepada wartawan
di Jakarta.
Seperti diketahui, pada awal
tahun, Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) membidik pertumbuhan
6,4-6,8% hingga akhir tahun 2014, naik
dari tahun 2013 yang sebesar 6,1%.
Berdasarkan catatan Kemenperin, pada
triwulan I tahun 2014, pertumbuhan
sektor manufaktur menurun menjadi
5,56% dibandingkan periode sama
tahun 2013 yang mencapai 6,86%.
“Untuk investasi yang sudah
direncanakan
sebelumnya
tetap
dijalankan. Mungkin selama momen
menuju Pilpres ada yang menunggu.
Mereka menunda realisasi hingga
Pemilu selesai. Mereka masih ingin
mengamati visi-misi para calon
presiden dan wakil presiden terkait
kebijakan
mereka
jika
terpilih
memimpin pemerintahan dalam 5
tahun kedepan. Tapi, untuk industri
makanan dan minuman (mamin)
olahan saya rasa rencana investasi akan
jalan terus tanpa penundaan. Yang
menunda kemungkinan hanya investor
besar,” kata Menteri Perindustrian
(Menperin) MS Hidayat kepada
wartawan di Jakarta.
Dia mencontohkan, investor yang
kemungkinan akan menunda terutama
di sektor besi baja, petrokimia, dan juga
produsen otomotif seperti VW.
“Studi kelayakan investasinya sudah
jadi tapi memutuskan menunggu
sekitar 1-2 bulan. Biasanya investor
itu akan melihat dulu, kalau menurut
mereka yang dipaparkan para calon itu
masuk akal, mereka akan merasa aman.
Begitu juga sebelum memutuskan

memilih kandidat yang dianggap
tepat. Mereka akan memastikan dulu.
Pengusaha tidak akan memilih tanpa
alasan,” kata Menperin.
Di sisi lain, Menperin tetap
optimistis target pertumbuhan industri
manufaktur 6% hingga akhir 2014 akan
tercapai.
Target 2014
Sementara
itu,
Kemenperin
memproyeksikan, industri manufaktur
akan menyerap investasi sebesar Rp.
162,35 triliun hingga akhir tahun 2014.
Sekjen Kemenperin Ansari Bukhari
mengatakan, target tersebut adalah
hasil proyeksi logis untuk kondisi tahun
2014.
Data Kemenperin menunjukkan
investasi di sektor manufaktur
sepanjang tahun 2013 tercatat Rp
51,17 triliun oleh penanaman modal
dalam negeri (PMDN) dengan 1.225
proyek. Sedangkan, oleh penanaman
modal asing (PMA) tercatat sebesar
US$ 15,85 miliar dengan 3.322 proyek.
Sementara pada triwulan I tahun 2014,
investasi PMDN tercatat Rp 11,11
triliun atau naik 1,73% dari periode
sama 2013 yang Rp 10,92 triliun. Dan,
investasi PMA pada triwulan I tahun
2014 mencapai US$ 3,49 miliar atau
turun 23,27% dari periode sama 2013
yang sebesar US$ 4,55 miliar.
“Target itu bisa tercapai. Saya
optimis. Meski memang kemungkinan
masih hanya akan terpusat di pulau
Jawa. Kalau mengandalkan yang keluar
pulau Jawa, belum. Karena itu, kami
terus mendorong upaya percepatan
investasi masuk keluar pulau Jawa.
Seperti
smelter-smelter,
supaya
mendekati kepusat-pusat bahan baku.
Untuk pemenuhan energinya, seperti
pasokan listrik, kami juga dorong supaya
investor juga merancang pembangunan
power plant sendiri. Saya minta mereka
ajukan proposalnya, supaya nanti
bisa difasilitasi permohonan insentif
investasi,” kata Menperin.
Selain itu, kata dia, pembangunan
kawasan
industri
keluar
pulau
Jawa juga didorong. Yakni, melalui
pengembangan
kompetensi
inti
industri daerah. Kemenperin berambisi
menargetkan, persebaran industri non

migas keluar pulau Jawa bisa mencapai
45% dari porsi tahun 2013 hanya 28%.
Dengan demikian, pusat industri di
pulau Jawa hanya tinggal 55% dari
tahun 2013 sekitar 72%.
“Saya berharap tahun ini porsi
industri non migas di luar pulau Jawa
bisa naik. Setidaknya porsinya bisa
menjadi 30% terutama karena banyak
minat investasi smelter yang kami
dorong kekawasan Timur Indonesia”
kata Menperin.
Data Himpunan Kawasan Industri
(HKI) menunjukkan, saat ini terdapat
63 perusahaan kawasan industri
dengan luas area mencapai 31.301,05
ha. Dari angka itu, sekitar 11.190,50
ha lahan sudah dibangun. Kawasan
tersebut menyerap 8.727 industri
dengan perkiraan penciptaan lapangan
kerja mencapai 3,49 juta orang.
Pulau
Jawa
mendominasi
pengusahaan kawasan industri dengan
70,08% atau 21.936,96 ha dari total
luas area lahan oleh 42 perusahaan.
Jumlah industri yang masuk ke
kawasan industri tersebut mencapai
7.831 unit.Menyusul pulau Sumatera
(termasuk provinsi kepulauan Riau
dan Bangka Belitung) dengan luas
lahan 21,06% dari total area oleh 16
perusahaan, menampung 637 unit
industri. Kemudian, pulau Sulawesi
yang memiliki 2 perusahaan kawasan
industri, mengusahakan 1.827,09 ha
lahan dan menampung 254 industri.
Sedangkan pulau Kalimantan yang
memiliki 3 perusahaan kawasan
industri hanya mengusahakan 946 ha
lahan yang menampung 5 unit industri.
“Kawasan industri adalah salah
satu bagian dari faktor penarik investor
masuk ke Indonesia. Koordinasi
pemerintah, baik pusat dan daerah,
adalah kunci penting. Karena itu,
kebijakan-kebijakan yang diterbitkan
juga harus mendorong supaya investasi
di sektor industri terus bertumbuh. Jadi,
ketika kawasan industrinya ada, industri
yang mengisi juga ada. Terutama, dalam
mendorong investasi keluar pulau
dengan memacu pembangunan pusatpusat pertumbuhan industri berbasis
kompotensi inti daerah,” kata Ketua
Umum HKI Sanny Iskandar. mi
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Omzet Industri
Makanan dan
Minuman

Menteri Perindustrian (Menperin)
MS Hidayat mengatakan, industri
makanan dan minuman (mamin)
olahan nasional menaikkan
kapasitas produksinya hingga
15-20%. Yakni, dalam rangka
antisipasi lonjakan permintaan
selama momen Puasa-Lebaran
tahun 2014.

dalam Pasar Lebaran

“Laporan yang masuk ke saya,
industri sudah mengantisipasi lonjakan
permintaan untuk Puasa dan Lebaran.
Mereka menaikkan kapasitas produksi
rata-rata 15-20%. Setelah itu akan
kembali normal. Utilisasi juga biasanya
penuh untuk melayani tambahan
permintaan. Menurut Kementerian
Perdagangan (Kemendag), untuk
distribusi juga sudah diantisipasi,” kata
Menperin usai membuka Seminar dan
Pameran Kopi Nusantara 2014 kepada
wartawan di Jakarta.
8
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Namun, Menperin menambahkan,
peningkatan kapasitas produksi itu
tidak bisa diandalkan untuk menopang
pertumbuhan industri mamin olahan
nasional. Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) mencatat, industri
makanan, minuman, dan tembakau
tumbuh 9,47% pada triwulan I tahun
2014 melonjak dibandingkan periode
sama 2013 yang 1,75%. Sektor tersebut
berkontribusi sekitar 35,66% terhadap
PDB sektor industri non migas.
“Lonjakan

pada

saat

Puasa-

Lebaran hanya sementara. Tidak
bisa diandalkan sebagai peningkatan
permintaan permanen atau nasional.
Di sisi lain, karena beriringan dengan
momen Pilpres dan memasuki Tahun
Ajaran Baru sekolah. Artinya, meski
purchasing power masyarakat tinggi,
pengeluaran juga akan banyak,” kata
Menperin.
Ketua
Umum
Gabungan
Perusahaan Makanan dan Minuman
Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman
mengatakan hal senada.

LaporanUtama

“Biaya-biaya sedang naik. Mulai
dari ongkos angkutan, dan lainnya.
Pengeluaran
masyarakat
tinggi.
Potensi peningkatan di momen
Puasa-Lebaran tahun ini belum bisa
diproyeksi. Karena, masih terfokus
pada Pilpres. Dari sisi produksi,
memang ada peningkatan rata-rata
sekitar 20%. Untuk produk tertentu
bisa sampai 100%,” kata Adhi.
Adhi memastikan, produsen
tidak menaikkan harga jual dalam
rangka memanfaatkan momen PuasaLebaran.
Terkait
penjualan
sepanjang
momen Pemilu, Adhi memperkirakan,
nilai omzet mamin olahan selama
kampanye jelang Pemilihan Presiden
(Pilpres) 2014 bisa mencapai Rp 65
triliun. Angka itu, naik sekitar 20-30%
dibandingkan omzet rata-rata bulan
biasa yang sekitar Rp 50 triliun.
“Untuk kampanye Pilpres, prediksi
saya akan ada lonjakan omzet 20-30%.
Kalau sebulan masa biasa rata-rata
omzet Rp 50 triliun, saat kampanye
nanti akan ada tambahan Rp 15
triliun. Bahkan mungkin bisa Rp 20
triliun,” kata Adhi.

Sementara
itu,
Asosiasi
Persepatuan Indonesia (Aprisindo)
mememperkirakan, omzet alas kaki
bisa naik 3-4 kali lipat menjadi
Rp 7-8 triliun sepanjang Lebaran
dibandingkan momen biasa yang
hanya Rp 1,5-2 triliun. Terutama,
untuk penjualan alas kaki jenis
sandal dan sepatu anak-anak. Untuk
mengatasi peningkatan permintaan,
industri alas kaki nasional dikabarkan
menaikkan kapasitas hingga 3-4 kali
lipat. Di sisi lain, menurut Aprisindo,
penjualan tahun ini lebih rendah 2030% dibandingkan Lebaran tahun lalu.
Secara terpisah, Staf Khusus
Menteri Perindustrian Erna Zetta
mengatakan, pertumbuhan pasar di
dalam negeri tidak sebesar tahun
sebelumnya.
“Memang
tidak
sampai
mengkhawatirkan.
Tapi,
daya
serap pasar domestik yang tidak
berkembang akan menekan kapasitas
industri nasional. Pertumbuhan akan
tetap terjadi, namun lebih rendah
dibandingkan tahun 2013. Apalagi,
perekonomian nasional sedang turun.

Momen Puasa-Lebaran dan Pemilu
2014 juga bertepatan dengan tahun
ajaran baru sekolah. Artinya, konsumsi
masyarakat untuk produk makanan
dan minuman, serta sandang ditekan.
Mereka fokus pada pendidikan dan
kesehatan. Akibatnya, lonjakan pasar
yang tadinya diharapkan tidak terjadi.
Pengusaha industri makanan dan
minuman bilang ke saya, tanda-tanda
peningkatan permintaan belum terjadi
secara riil,” kata Erna.
Dia menambahkan, jika kelesuan
domestik diikuti pelemahan ekspor,
akan berdampak negatif bagi industri
nasional.
“Kita waspadai, jangan sampai
ekspor tidak berkembang atau
pertumbuhannya rendah, juga terjadi
pasar domestik yang tidak menyerap
maksimal. Akibatnya, pemanfaatan
utilisasi kapasitas terpasang industri
akan berkurang. Mengantisipasi itu,
Menteri Perindustrian mengoreksi
target pertumbuhan industri yang
tadinya 6,4% menjadi 6%,” kata Erna.
mi

Sementara itu, Ketua Umum
Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API)
Ade Sudrajat memperkirakan, momen
Pemilu 2014 yang jatuh pada semester
I dan Lebaran 2014 pada semester
II menjadikan porsi konsumsi di
kedua periode tersebut berimbang.
Dia
memproyeksikan,
konsumsi
garmen lokal selama semester pertama
tahun 2014 mencapai US$ 3 miliar.
Hingga akhir 2014, konsumsi garmen
lokal diprediksi mencapai US$ 6
miliar dengan berdasarkan proyeksi
pertumbuhan 3-4% per tahun.
“Konsumsi garmen lokal sampai
akhir tahun 2014 bisa mencapai US$
6 miliar. Terbagi seimbang antara
semetser I dan I, masing-masing US$
3 miliar. Untuk ekspor bisa mencapai
US$ 13 miliar sampai akhir tahun,”
kata Ade.
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Permenperin Pelarangan
HidroKarbon Diterbitkan

Pelaku industri nasional
dilarang menggunakan
bahan hidrokarbon
(Hydrochlorofluorocarbon/
HCFC) per 1 Januari 2015. Hal
itu tertuang dalam Peraturan
Menteri Perindustrian
(Permenperin) Nomor
41/M-IND/PER/5/2014
tentang Larangan Penggunaan
Hydrochlorofluorocarbon
(HCFC) di Bidang Perindustrian

10
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D

alam Permenperin itu
disebutkan bahwa HCFC
merupakan salah satu jenis
Bahan Perusak Lapisan
Ozon (BPO) yang digunakan sebagai
bahan baku dan penolong pada bidang
industri, yang pemenuhannya berasal
dari impor. Pelepasan BPO ke atmosfir
sendiri
berpotensi
menyebabkan
penipisan
lapisan
ozon
yang
mengancam terjadinya kanker kulit,
katarak mata, hingga menurunnya
kekebalan tubuh manusia.
HCFC dapat digunakan sebagai
bahan baku/penolong proses produksi
dan/atau pengoperasian enam jenis
produk, yakni pendingin ruangan (AC),

mesin pengatur suhu udara, alat/mesin
refrigerasi, busa atau foam, pemadam
api, dan pelarut.
Adapun HCFC jenis HCFC22 dan HCFC-141b dilarang untuk
digunakan pada:
a. Pengisian dalam proses produksi
mesin pendingin ruangan (AC),
mesin pengatur suhu udara, dan
alat/mesin refrigerasi.
b. Proses produksi rigid foam untuk
barang freezer, domestic refigerator,
boardstock/laminated, refrigerated
trucks, dan
c. Proses produksi integral skin untuk
penggunaan di sektor otomotif dan
furnitur.

LaporanUtama

HCFC dilarang digunakan bagi
investasi baru dan/atau dalam rangka
perluasan. Bahan berbahaya itu dapat
didaur ulang yang kemudian hasilnya
dapat digunakan untuk pemeliharaan
barang
yang
sistem
kerjanya
menggunakan HCFC.
Sesuai Permenperin tersebut,
barang atau produk yang tidak
menggunakan HCFC wajib diberi logo.
Untuk para produsen dan importir,
wajib melaporkan realisasi impor
HCFC setiap enam bulan kepada
Direktur Jenderal Pembina Industri.
Untuk mereka yang melanggar
ketentuan dalam Permenperin akan
dikenakan sanksi administrasi berupa
pencabutan Izin Usaha Industri (IUI)
atau Tanda Daftar Industri (TDI).
Pengawasan atas pelaksanaan
Permenperin ini dilakukan oleh
Direktur Jenderal Pembina Indutsri
berkoordinasi dengan instansi terkait.
Importasi HCFC harus berdasarkan
Surat Pertimbangan Teknis dari
Direktur Jenderal Pembina Industri.
Pengajuan
permohonan
Surat
Pertimbangan Teknis disampaikan
kepada Direktur Jenderal Pembina
Industri melalui Unit Pelayanan Publik
(UP2) Pusat.
Pada
beberapa
waktu
lalu,
Kementerian Lingkungan Hidup

memberikan
Hibah
Phase-Out
Management Plant (HPMP) pada
industri
manufaktur
pengguna
HCFC. Hal ini merupakan upaya
memenuhi komitmen pemerintah
Indonesia terhadap Konvensi Wina dan
Protokol Montreal dalam mempercepat
penghapusan konsumsi BPO jenis
HCFC.
Protokol Montreal merupakan

satu-satunya konvensi yang mengatur
tentang kewajiban negara anggota
untuk menghapuskan konsumsi BPO
dengan menyediakan dana kompensasi
bagi negara berkembang. Indonesia
termasuk
negara
yang
berhak
mendapakan bantuan pendanaan
dari Multilateral Fund yang diberikan
melalui United Nations Development
Programme (UNDP), World Bank dan
UNIDO dalam melaksanakan
HPMP tersebut.
Besaran hibah ditentukan
sesuai
dengan
jumlah
konsumsi
HCFC
yang
dihapuskan, di mana Indonesia
menerima US$ 12,692,684
untuk menghapuskan HCFC
sebesar 1.686 metrik ton.
Bantuan pendanaan tersebut
digunakan untuk membantu
industri lokal manufaktur yang
menggunakan BPO HCFC
agar mengganti teknologinya
menjadi
teknologi
nonHCFC. Untuk tahun 2013
– 2018, pendanaan hibah
tersebut diberikan pada 21
industri AC, 27 industri
refrigerasi dan 30 industri
busa. mi
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Pelarangan Impor

Baja Boron

Impor baja boron atau biasa
disebut dengan baja paduan
banyak digunakan sebagai
bahan baku pada proyek
pembangunan infrastruktur.
Namun, penggunaannya
yang semakin meningkat
dan dibarengi pula dengan
masuknya secara ilegal
ke Indonesia disinyalir
merugikan negara.

12
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B

ahkan, Indonesia Iron and
Steel Industry Association
(IISIA)
menyebutkan
kerugian yang ditanggung
negara mencapai Rp 439 miliar per
tahun dari impor itu. Kerugian tersebut
disebabkan baja boron masuk secara
ilegal dengan jumlah mencapai 400.000
ton setiap tahun.
Oleh karena itu, pemerintah
menerapkan pelarangan terbatas untuk
impor baja yang mengandung boron
guna melindungi industri baja dalam
negeri.
Direktur Jenderal Basis Industri
Manufaktur Kementerian Perindustrian
Harjanto mengatakan aturan tata
niaga impor berupa Peraturan Menteri

Perdagangan itu sudah diteken oleh
Menteri Perdagangan Muhammad
Lutfi pada 2 Juni 2014.
Selanjutnya, aturan yang mengatur
importasi
tersebut
dibawa
ke
Kementerian Hukum dan HAM untuk
diundangkan.
Sebelumnya, perusahaan baja seperti
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan
PT Gunung Garuda mengkhawatirkan
terus meningkatnya baja boron
impor yang beredar di pasar dalam
negeri. Beredarnya baja boron impor
tersebut membuat pasar carbon steel
(baja karbon) dalam negeri terganggu,
bahkan berhenti produksi.
Ditengarai, ada indikasi baja boron
impor yang beredar di dalam negeri

Kebijakan

tidak murni baja boron. Dengan
kata lain, banyak importir yang
melakukan kebohongan dengan hanya
memasukkan unsur lain, misalnya
sedikit boron tapi sudah menyebut itu
baja boron.
“Disebut boron itu bila mengandung
lebih dari 0,0008% boron, tetapi
kebanyakan di bawah itu sudah
dikatakan boron. Padahal, untuk
keperluan konstruksi, tidak semuanya
harus menggunakan baja boron,” kata
Harjanto belum lama ini.
Setelah melakukan pembicaraan
dengan pelaku usaha dan Kementerian
Perdagangan, akhirnya pemerintah
memutuskan
untuk
melakukan
pelarangan terbatas terhadap baja
boron impor. Selama ini, impor baja
karbon biasa dikenai bea masuk yang
berkisar antara 5% hingga 12,5%,
sedangkan baja boron bea masuk 0%.
Pembebasan bea masuk ini yang
membuat
importir
melakukan
pelarian tarif dengan menyatakan
baja mengandung boron untuk
mendapatkan bea masuk 0%. Lantaran
bea masuk 0% itu, harga baja impor
jauh lebih murah dibandingkan dengan
yang diproduksi dalam negeri.
“Sekarang akhirnya dipilih larangan
terbatas, aturan ini berlaku satu bulan

setelah diundangkan. Jadi, nanti akan
diatur importir produsen mulai dari
hulu hingga hilir, impor akan dilakukan
melalui kuota, akan diteliti masingmasing perusahaan berapa kebutuhan
impor baja boronnya. Kemenperin
punya data perusahaannya,” jelas
Harjanto.
Peredaran baja boron impor
memang dinilai sangat menganggu
industri baja konstruksi dalam negeri.
Menurut Harjanto, 90% penggunaan
baja digunakan untuk keperluan
konstruksi. “Dengan diaturnya ini,
impor akan diaudit setiap tahunnya.
Apakah benar impor dilakukan untuk
kepentingan produksi.”
Bila ada importir yang melakukan
pelanggaran, maka izin impor akan
dicabut.
Harjanto
mengatakan,
pelarangan terbatas ini dilakukan
untuk menjaga industri baja konstruksi
dalam negeri.
“Kalau impor banyak masuk,
produsen baja dalam negeri akan
tersingkir. Gunung Garuda itu
berhenti operasi, 300 tenaga kerja
dirumahkan, padahal mereka produksi
baja,” tambahnya.
Pemerintah
meminta
industri
baja hilir tidak khawatir dengan
pemberlakuan penerapan larangan

terbatas pada impor baja boron tersebut.
Importir produsen masih bisa tetap
melakukan impor asalkan menyerahkan
dokumen atau kelengkapan tentang
kebutuhan
impor
boron
yang
diperlukan.
Nantinya, pemerintah akan meneliti
apakah baja boron yang diimpor
digunakan untuk kapasitas produksi
atau justru malah digunakan untuk
dijual kembali.
“Tidak perlu khawatir, nanti
semua akan didata. Keputusan ini
sudah ditetapkan pemerintah untuk
melindungi industri dalam negeri,”
katanya.
Komite Standarisasi dan Sertifikasi
IISIA, Basso Datu Makahanap
mengatakan pelaku usaha baja ada yang
memasukkan unsur baja boron ketika
melakukan impor agar biayanya lebih
murah. Jika mengimpor baja murni,
harga produknya jauh lebih murah.
Impor untuk industri baja nasional
mencapai 2,02 juta ton dengan nilai
US$ 13,4 juta pada 2012. Impor
tersebut untuk menutup konsumsi baja
nasional yang mengalami kekurangan
sebesar 2,6 juta ton dari produksi
nasional yang hanya sebesar 6 juta ton.
“Produksi baja nasional hanya
sebesar 6 juta ton, sedangkan konsumsi
nasional sebesar 8,6 juta ton. Konsumsi
per kapita nasional pada 2012 sebesar
29,6 kg,” katanya.
Adapun pada 2015, konsumsi baja
per kapita diperkirakan mencapai 49,6
kg dengan kebutuhan baja per tahun
sebanyak 13,8 juta ton.
Sementara itu, pada 2025 dengan
perkiraan produk domestik bruto
(PDB) sebesar US$ 4 triliun hingga
US$ 4,5 triliun, maka konsumsi baja
per kapita akan semakin naik menjadi
100 kg dan kebutuhan baja nasional
sebesar 26,2 juta ton.
“Program Masterplan Percepatan
dan Perluasan Pembangunan Ekonomi
Indonesia (MP3EI) membutuhkan
baja dalam jumlah besar dengan
kenaikan tingkat kebutuhan yang besar.
Hal ini akan mendorong kenaikan
investasi dan multiplier effect lainnya
yang akhirnya akan mendorong
pertumbuhan ekonomi,” tuturnya. mi

Media Industri • No. 02 - 2014

13

Kebijakan

Rencana Induk
Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN)

P

embahasan
internal
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin)
atas
rancangan Rencana Induk
Pembangunan
Industri
Nasional
(RIPIN) tahun 2015-2035 dijadwalkan
selesai pada bulan Agustus 2014.
Rancangan tersebut kemudian akan
dibahas intensif lintas kementerian
guna menyamakan kesepahaman atas
target-target yang dibidik RIPIN.
Yakni, untuk pembangunan industri
yang mandiri dan berdaya saing.
Pembentukan RIPIN yang akan
disahkan dengan Peraturan Pemerintah
(PP) mengacu pada Undang-Undang
(UU) No 3/2014 tentang Perindustrian.

14
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Selain RIPIN,UU Perindustrian juga
mengamanatkan untuk menerbitkan 5
PP lainnya. Yakni, terkait kewenangan
pengaturan yang bersifat teknis untuk
bidang industri tertentu, perizinan
industri, pembangunan sumber daya
industri, pembangunan sarana dan
prasarana industri, serta pemberdayaan
industri. Draft ke-6 RPP tersebut
dijadwalkan rampung bulan Agustus
2014 untuk dibahas kemudian lintas
kementerian. UU Perindustrian juga
mengamanatkan untuk menerbitkan
1 rancangan UU terkait pembentukan
Lembaga Pembiayaan Pembangunan
Industri (LP2I), 5 rancangan Peraturan
Presiden (Perpres), dan 14 rancangan

Peraturan
Menteri
Perindustrian
(Permenperin).
“Di dalam RIPIN, kita akan
memiliki
rencana
pembangunan
industri yang berkelanjutan hingga 20
tahun mendatang. Meski, tantangan
terberat sebenarnya bukan mendorong
RIPIN disahkan segera dengan PP.
Tapi, program dan tujuan yang tercakup
di dalamnya, yang menyangkut 5
PP lainnya, supaya bisa menjalankan
visi, misi, dan strategi pembangunan
industri, sesuai yang ditancang dalam
RIPIN,” kata Sekjen Kemenperin
Ansari Bukhari saat diskusi tentang
RIPIN tahun 2015-2035 di Denpasar,
Bali, Sabtu, 14 Juni 2014.

Kebijakan

Ansari menerangkan, Kemenperin
merancang 5 strategi pembangunan
industri nasional melalui RIPIN.
Yakni,
mengembangkan
industri
hulu dan antara berbasis sumber daya
alam (SDA), mengendalikan ekspor
bahan mentah dan sumber energi,
meningkatkan penguasaan teknologi
dan kualitas sumber daya manusia
(SDM) industri, mengembangkan
wilayah pusat pertumbuhan industri,
kawasan industri, dan sentra industri
kecil dan menengah (IKM), serta
menyediakan
langkah-langkah
afirmatif berupa perumusan kebijakan,
penguatan kapasitas kelembagaan, dan
pemberian fasilitas.
Dengan strategi tersebut, lanjut
Ansari, Kemenperin telah menetapkan
target-target indikator pembangunan
industri melalui strategi RIPIN. Yakni,
dengan sasaran lima tahunan sepanjang
2015-2035. Kemenperin membidik
pertumbuhan industri non migas pada
2015 mencapai 6,90%, tahun 2020
dibidik menjadi 8,73%, naik menjadi
9,53% pada 2025, dan 9,03% pada
2035. Kontribusi industri non migas
terhadap PDB nasional ditargetkan
mencapai 20,94% pada 2015; 21,78%
pada 2020; 23,26% pada 2025; dan

menjadi 29,09% pada 2035.
Tahun
2015,
Kemenperin
membidik jumlah tenaga kerja di
industri non migas bisa menembus
15 juta orang, lalu naik menjadi 18,43
juta orang pada 2020, lebih dari 21,73
juta orang tahun 2025, dan melampaui
29,18 juta orang pada 2035.
Porsi ekspor industri non migas
diproyeksikan terus meningkat dari
target 66,26% pada 2015 menjadi
78,39% pada 2035. Sedangkan rasio
impor bahan baku sektor industri

terhadap PDB industri non migas
dirancang terus berkurang dari target
hanya 43,08% pada 2015 hingga
tinggal 20% pada 2035.
Penciptaan nilai tambah sektor
industri yang ditumbuhkan di luar
pulau Jawa dibidik terus meningkat
dari target mencapai 32% pada 2015,
diharapkan meningkat menjadi 45%
pada 2035.
Untuk mengawal dan memastikan
pelaksanaan program-program sesuai
target RIPIN, kata Ansari, akan
dibentuk Komite Industri Nasional
(KINAS). Komite tersebut akan
diketuai oleh menteri yang ditunjuk.
KINAS, terang dia, bertugas sesuai
amanat UU Perindustrian sehingga
memiliki payung hukum legal untuk
melakukan intervensi atas suatu
kebijakan.
“Di dalam KINAS, para menteri
akan membahas dan menggodok
program atau usulan yang disampaikan
terkait rencana pembangunan industri.
Yakni, untuk menyamakan perbedaan
pola pikir antar kementerian sektoral
menjadi satu paham sebagai dasar
kesepakatan meluncurkan kebijakan
atau program,” kata Anshari.
Mekanismenya,
terang
dia,
pada saat Menteri Perindustrian
mengajukan suatu usulan kebijakan,
akan disampaikan ke KINAS.
“Dimantapkannya di situ sebelum
pemerintah
memutuskan
untuk
dilaksanakan. Ini harapan kita,” kata
Ansari. mi
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Gambar Kemasan Rokok
Wajib Dicantumkan
Para produsen rokok diwajibkan mencantumkan peringatan kesehatan pada kemasan
(Pictorial Health Warning/PHW) per tanggal 24 Juni 2014. Pencantuman dalam bentuk gambar
dan tulisan dimaksudkan untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada masyarakat
tentang bahaya akibat penggunaan produk tembakau secara lebih efektif.

H

al tersebut tertuang dalam
Peraturan
Pemerintah
(PP)
Nomor
109
Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan Yang Mengandung
Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau
Bagi Kesehatan, yang diturunkan
dalam Peraturan Menteri Kesehatan
(Permenkes) Nomor 28 Tahun 2013
tentang Pencantuman Peringatan
Kesehatan dan Informasi Kesehatan
pada Kemasan Produk Tembakau.
Dalam PP itu, disebutkan bahwa
label adalah setiap keterangan mengenai
produk tembakau yang berbentuk
gambar, tulisan, kombinasi keduanya,
atau bentuk lain yang disertakan
pada produk tembakau, dimasukkan
16
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ke dalam, ditempatkan pada, atau
merupakan bagian kemasan produk
tembakau. Kemasan adalah bahan yang
digunakan untuk mewadahi dan/atau
membungkus produk tembakau baik
yang bersentuhan langsung dengan
produk tembakau maupun tidak.
Setiap pelaku industri rokok yang
memproduksi dan/atau mengimpor
produk tembakau ke wilayah Indonesia
wajib
mencantumkan
peringatan
kesehatan. Peringatan kesehatan yang
dimaksud adalah berbentuk gambar
dan tulisan yang harus mempunyai satu
makna. Adapun, peringatan kesehatan
ini diwajibkan tercetak menjadi satu
dengan kemasan produk tembakau.

Ketentuan itu tidak berlaku
bagi industri produk tembakau
nonpengusaha kena pajak yang total
jumlah produksinya tidak lebih dari
24.000.000 (dua puluh empat juta)
batang per tahun. Selain itu, ketentuan
itu juga tidak berlaku bagi rokok klobot,
rokok klembak, menyan, dan cerutu
kemasan batangan.
Gambar dan tulisan peringatan
kesehatan dicantumkan pada setiap
kemasan terkecil dan kemasan lebih
besar produk tembakau. Setiap kemasan
rokok wajib mencantumkan satu
jenis gambar dan tulisan peringatan
kesehatan.
Pencantuman gambar dan tulisan

Kebijakan

harus
memenuhi
persyaratanpersyaratan sebagai berikut:
a. Dicantumkan pada bagian atas
kemasan sisi lebar bagian depan
dan
belakang
masing-masing
seluas 40%, diawali dengan kata
“Peringatan” dengan menggunakan
huruf berwarna putih dengan dasar
hitam, harus dicetak dengan jelas
dan mencolok, baik sebagian atau
seluruhnya.
b. Gambar sebagaimana dimaksud
harus dicetak berwarna; dan
c. Jenis huruf harus menggunakan
huruf arial bold dan font 10
(sepuluh) atau proporsional dengan
kemasan, tulisan warna putih di atas
latar belakang hitam.
Gambar dan tulisan tidak boleh
tertutup oleh apapun sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan. Bagi para produsen yang
melanggar ketentuan tersebut, maka
akan dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
Sementara itu, dalam Permenkes
Nomor 28 Tahun 2013, disebutkan
bahwa setiap orang yang akan
memproduksi dan/atau mengimpor
produk tembakau ke dalam wilayah
Indonesia dengan merek baru atau
perubahan desain kemasan harus
melaporkan kepada Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
mengenai pencantuman peringatan
kesehatan dan informasi kesehatan
pada kemasan produk tembakau.
pelaporan harus disertai dengan contoh
kemasan.
Pengawasan terhadap pencantuman
peringatan kesehatan dan informasi
kesehatan pada kemasan produk
tembakau dilaksanakan oleh Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM). Ketentuan lebih lanjut
mengenai pelaksanaan pengawasan
produk tembakau yang beredar,
pencantuman peringatan kesehatan
dan informasi kesehatan dalam
produk tembakau diatur oleh Kepala
Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM).

Hasil
pengawasan
penerapan
peringatan
kesehatan
berbentuk
gambar dan tulisan (PHW) yang
dilakukan oleh Badan Pengawas Obat
dan Makanan (BPOM) pada tanggal
24-25 Juni 2014 terhadap 167 sarana
produksi, importir, distribusi, dan
retail, diketahui sebanyak 2.270 item
rokok dimana 305 item rokok (13,44%)
diantaranya telah mencantumkan
PHW dan 1.965 item (86,56%) sisanya
belum mencantumkan PHW. 305 item
rokok yang telah mencantumkan PHW
terdiri dari 141 merek yang berasal dari
28 perusahaan (produsen/importir)
rokok.
Menanggapi
ketentuan
pencantuman peringatan kesehatan
pada
kemasan
rokok, Menteri
Perindustrian (Menperin) MS Hidayat
mengatakan, hal itu tidak akan
berpengaruh pada kinerja industri rokok.
Menurutnya, hingga saat ini belum
ada keluhan dari para pelaku industri

rokok. Sehingga, kata dia, tidak ada
kendala dalam permberlakuan aturan
itu . Menperin menambahkan, pelaku
industri rokok sudah menyanggupi
dan telah mempersiapkan diri untuk
menghadapi penerapan aturan ini.
“Rokok itu, mau dinaikkan cukainya
setiap tahun juga tidak pengaruh pada
konsumsi,” kata Menperin.
Kementerian Keuangan mencatat,
secara umum kontribusi cukai (rokok
dan minuman keras) masih menjadi
primadona utama pendapatan negara.
Realisasi cukai 2013 tercatat Rp 108,45
triliun dari target Rp 104,7 triliun,
disusul bea masuk Rp 31,6 triliun
dari target Rp 30,8 triliun, serta bea
keluar Rp 15,81 triliun dari target
Rp 17,6 triliun. Dalam APBN 2014,
penerimaan cukai ditargetkan Rp 116,3
triliun, bea masuk Rp 33,9 triliun, dan
bea keluar Rp 20,0 triliun. mi
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Industri Hijau S
Pemerintah akan mewajibkan standar industri hijau.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang
menyusun rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
pemberdayaan industri. Salah satunya akan mengatur
mengenai penetapan standar industri hijau dalam rangka
mewujudkan industri hijau di Indonesia.
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tandar tersebut nantinya
akan diarahkan sebagai dasar
untuk penyusunan kriteria
pemberian penghargaan atas
pemenuhan industri hijau. RPP tersebut
merupakan salah satu dari 6 RPP yang
diamanatkan Undang-Undang (UU)
No 3/2014 tentang Perindustrian.
RPP tersebut akan memfokuskan
pembangunan industri hijau bertujuan
untuk mewujudkan industri yang
berkelanjutan
demi penghematan
penggunaan sumber daya alam (SDA)

Kebijakan

secara efektif dan efisien. Selain
menetapkan standar, RPP itu juga
akan mengatur pembangunan dan
pengembangan lembaga sertifikasi
industri hijau yang terakreditasi, serta
peningkatan
kompetensi
auditor
industri hijau.
“Industri hijau saat ini menjadi
point. Nanti, akan ada
regulasinya. Jika tidak memenuhi
kriteria industri hijau, tidak akan
memiliki daya saing. Tentu, kriteria
itu akan distandardkan. Termasuk,
penghargaan atau program pemberian
award atas pemenuhan industri hijau,”
kata Menteri Perindustrian (Menperin)
MS
Hidayat
usai
menerima
Penghargaan Lifetime Achievement
Indonesia Green Awards 2014 oleh
Gerakan Indoensia Berlanjut dan The
La Tofi School of CSR di Jakarta,
Rabu (18/6).

selling

Penghargaan

Achievement

Lifetime

diberikan
kepada
Menperin Hidayat karena dinilai
konsisten
mendorong
industri
untuk menerapkan industri hijau.
Penghargaan Lifetime Achievement
Indonesia Green Awards 2014 juga
diberikan kepada Menteri Kehutanan
Zulkifli Hasan karena berinisiatif dan
konsisten untuk pelestarian hutan.

Menperin
mengatakan,
pembangunan dan pengembangan
industri hijau merupakan salah satu
upaya mencapai target pemerintah
menurunkan emisi gas rumah kaca.
Kemenperin, lanjut dia, berperan
dengan secara regular memberikan
penghargaan industri hijau kepada
perusahaan-perusahaan yang telah
mencapai tingkat beyond compliance
dalam proses produksinya. Menurut
Hidayat, tercatat 112 perusahaan yang
secara sukarela mengikuti penghargaan
industri hijau tahun 2014, meningkat
52% dibandingkan tahun sebelumnya.
“Penghargaan tersebut merupakan
salah satu insentif yang diharapkan
dapat mendorong industri mewujudkan

industri hijau. Saya yakin, industri
yang telah menerapkan industri hijau
jauh lebih banyak karena penghargaan
industri sifatnya partisipatif dan
tidak ditunjuk oleh pemerintah,” kata
Hidayat.
Kepala
Badan
Pengkajian
Kebijakan,
Iklim,
dan
Mutu
Industri
(BPKIMI)
Kemenperin
Arryanto Sagala menjelaskan, RPP
Pemberdayaan Industri dijadwalkan
rampung tahun 2014. Selanjutnya, kata
dia, pihaknya akan menyusun standar
industri hijau. Terutama, untuk sektorsektor yang mempunyai dampak besar.
Dia menjelaskan, kriteria yang
ditetapkan akan berbeda karena
karakter setiap industri berbeda.
Mencakup bahan baku dan bahan
penolong yang digunakan, hingga
proses produksi. Selanjutnya, kata dia,
akan diterbitkan Peraturan Menteri
Perindustrian (Permenperin) atas
standar per masing-masing komoditas.
“Untuk pelaksanaan wajibnya, kita
akan siapkan terlebih dahulu lembaga
akreditasinya. Kita akan mengutamakan
pada industri-industri yang konsumsi
energi, air, atau bahan-bahan kimianya
besar. Ketika industri-industri itu tidak
menerapkan efisiensi dalam proses
produksinya akan mempengaruhi
kualitas lingkungan. Ini pekerjaanpekerjaan yang harus kita selesaikan
tahun 2015 demi mewujudkan industri
hijau,” kata Arryanto. mi
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Pengajuan
Tax Holiday
Mengantri

“Pengajuan proposal tax holiday saat
ini masih banyak yang mengantri. Yang
sudah diproses verifikasi, in the pipeline,
dan yang masih dibahas Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) juga
masih banyak,” kata Menperin usai
acara Forum Komunikasi Menteri
Perindustrian dengan Dunia Usaha
dan Instansi Terkait Dalam Rangka
Safari Ramadhan 1435 H di Bandung,
Jumat malam (18/7).
Pemberian insentif investasi tax
20
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BANDUNG--Menteri Perindustrian
(Menperin) Mohamad S. Hidayat
mengatakan, minat pengajuan proposal
permohonan fasilitas insentif investasi
tax holiday masih tinggi. Padahal, regulasi
yang mengatur pemberian insentif
tersebut PMK 130/2011 bakal berakhir
masa berlaku pada 15 Agustus 2014.

holiday ditetapkan dalam PMK No
130/2011. PMK tersebut diterbitkan
oleh Menteri Keuangan (Menkeu)
Agus DW Martowardojo pada 15
Agustus 2011 itu berlaku 3 tahun sejak
diundangkan. Yakni, pada 15 Agustus
2014.
Aturan
tersebut
menetapkan,
pemberian fasilitas pembebasan pajak
(tax holiday) selama 5-10 tahun kepada
investor yang membangun industri di
5 sektor. Yakni, dengan syarat minimal

investasi Rp 1 triliun dan merupakan
industri pionir. Setelah masa pemberian
tax holiday habis, investor tersebut juga
diberikan pengurangan pengurangan
(reduksi) pajak 50% selama 2 tahun
berikutnya.
Dalam pasal 10 PMK 130/2011
ditetapkan, usulan pemberian tax
holiday dan reduksi pajak harus
diajukan oleh Menteri Perindustrian
(Menperin) atau Kepala Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal

Kebijakan

(BKPM). Yakni, bagi investasi yang
sudah memenuhi syarat sesuai PMK.
Menurut Kepala Pusat Pengkajian
Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
B P K I M I

Kemenperin Haris Munandar, saat ini
ada tiga proposal pengajuan tax holiday
yang diproses. Yakni, pada tahap
verifikasi sebelum ditetapkan layak atau
tidak menerima insentif tax holiday.
“Diupayakan bisa diusulkan ke
Menkeu sebelum lewat tanggal 15
Agustus 2014 oleh Menperin. Dengan
begitu bisa diproses lanjut. Yakni,
Menkeu
akan
menginstruksikan
kepada Tim Verifikasi supaya proposal
itu diproses,” kata Haris.
Dia memaparkan, ketiga proposal
tersebut sudah dibahas di Direktorat
Jenderal (Ditjen) pembina teknis di
Kemenperin.
“Tiga
proposal
tersebut
tinggal
menunggu
surat
dari
Menperin
untuk
menugaskan BPKIMI
supaya dilanjutkan ke
proses
berikutnya.
Setelah itu, diajukan
kepada
Menperin
yang akan menyurati

Menkeu dan menyerahkan proposal
itu,” kata dia.
Menurut Harris, ketiga proposal
tersebut adalah pengajuan oleh
PT FeNi Halmahera Timur yang
berinvestasi sekitar Rp 19,7 triliun.
Yakni, untuk pembangunan pabrik
pengolahan feronikel di Halmahera
Timur.
Kedua, proposal PT Synthetic
Rubber Indonesia yang berinvestasi
sebesar Rp 3,5 triliun di Cilegon,
Banten. Sebenarnya, kata dia, jika
ditambah modal kerja, investasi
pembangunan pabrik karet sintetis itu
mencapai Rp 4,2 triliun.
Dan, proposal oleh PT Well
Harvest Mining yang berinvestasi
sebesar Rp 6,7 triliun untuk tahap
I. Yakni, membangun smelter grade
alumina di Kalimantan Barat bagian
Timur berkapasitas 1 juta ton per tahun.
Jika dikembangkan menjadi dua tahap,
investasi diperkirakan bakal mencapai
Rp 9,7 triliun dengan kapasitas 2 juta
ton per tahun. mi
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Industri Minuman
Beralkohol Terus Diawasi
Pemerintah terus melakukan
pengawasan terhadap
industri minuman beralkohol.
Pengawasan itu termasuk
pengendalian mutu minuman
beralkohol yang diproduksi di
dalam negeri. Hal ini tertuang
dalam Peraturan Menteri
Perindustrian (Permenperin)
Nomor 63/M-IND/PER/7/2014
tentang Pengendalian dan
Pengawasan Industri dan Mutu
Minuman Beralkohol.

P

ada saat Permenperin itu
berlaku, maka Permenperin
Nomor
71/M-IND/
PER/7/2012
tentang
Pengendalian
dan
Pengawasan
Industri
Minuman
Beralkohol
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Dalam Permenperin terbaru ini,
disebutkan bahwa setiap perusahaan
industri minuman beralkohol wajib
memiliki
Izin
Usaha
Industri.
Perusahaan yang sudah memiliki
izin dapat melakukan sejumlah
perubahan, yakni pindah lokasi,
perubahan kepemilikan, perubahan
golongan Minuman Beralkohol yang
hanya dapat dilakukan terhadap
golongan berkadar etil alkohol atau
etanol yang tinggi menjadi golongan
berkadar lebih rendah, penggabungan
perusahaan menjadi satu lokasi,
perubahan nama perusahaan, perubahan
alamat lokasi pabrik, dan perluasan
untuk penambahan kapasitas produksi.
Untuk perluasan penambahan
kapasitas hanya dapat dilakukan oleh
22
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perusahan yang telah merealisasikan
100% lebih dari kapasitas produksi yang
tercantum dalam Izin Usaha Industri
yang dimiliki, diaudit kemampuan
produksinya oleh lembaga independen
yang ditetapkan Dirjen, dan memiliki
NPPBKC dan menggunakan pita
cukai atas semua Minuman Beralkohol
yang dihasilkan dan dibuktikan dengan
dokumen pembelian pita cukai.
Perusahaan minuman beralkohol
yang telah memperoleh Izin Usaha
Indutsri dan perubahan Izin Usaha
Industri yang selama dua tahun
berturut-turut
tidak
melakukan
kegiatan produksi, maka izin perusahaan
yang bersangkutan akan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku. Pencabutan
izin yang dimaksud akan dilakukan oleh
Direktur Jenderal dan Kepala Kantor
Wilayah Bea dan Cukai setempat.
Perusahaan minuman beralkohol wajib
menerapkan sejumlah proses dalam
kegiatan produksinya, yakni fermentasi
untuk minuman beralkohol golongan
A dan B, serta fermentasi dan destilasi
untuk golongan C.
Adapun golongan yang dimaksud
adalah berdasarkan klasifikasi sebegai
berikut:
a. Golongan A adalah minuman yang
mengandung etil alkohol
atau
etanol (C2HSOH) dengan kadar
sampai dengan 5%.
b. Golongan B adalah minuman yang
mengandung etil alkohol atau etanol
(C2HSOH) dengan kadar lebih
dari 5% sampai dengan 20%.
c. Golongan C adalah minuman yang
mengandung etil alkohol atau etanol
(C2HsOH) dengan kadar lebih dari
20% sampai dengan 55% .

Permenperin ini melarang para
perusahaan untuk melakukan proses
produksi dengan cara pencampuran
alkohol teknis dan/atau bahan kimia
berbahaya
lainnya, memproduksi
minuman beralkohol dengan kadar
etil alkohol atau etanol di atas 55%,
menyimpan dan menggunakan alkohol
teknis sebagai bahan baku dalam
pembuatan minuman beralkohol,
memproduksi dengan isi kemasan
kurang dari 180 ml, dan melakukan
pengemasan ulang (repacking).
Untuk pembinaan dan pengawasan
industri minuman beralkohol paling
sedikit dilakukan terhadap aspek
perizinan, mesin/peralatan produksi,
bahan baku/penolong, proses produksi,
hasil produksi dan mutu minuman
beralkohol.
Adapun
pengawasan
dilakukan setiap enam bulan dan/
atau sewaktu-waktu oleh Direktorat
Jenderal, Dinas Provinsi, dan Dinas
Kabupaten/Kota secara bersamasama atau sesuai dengan kewenangan
masing-masing. Hasil pembinaan
dan pengawasan kemudian akan
disampaikan kepada Menteri.
Menteri Perindustrian (Menperin)
MS Hidayat mengatakan, pemerintah
akan tetap mengendalikan investasi di
industri minuman berakohol meskipun
saat ini masuk dalam Daftar Negatif
Investasi (DNI), yang berarti setiap
investasi baru sangat sulit dilakukan.
Produsen minuman beralkohol tidak
bisa melakukan ekspansi pabrik untuk
meningkatkan kapasitas produksi, baik
peningkatan pabrik eksisting maupun
pembangunan pabrik baru.
Dengan demikian, perusahaan yang
sudah berdiri hanya bisa meningkatkan
produksi dari pabrik yang sudah

Kebijakan

ada
dengan
memaksimalkan
produksi/utilisasi. Namun, menurut
Menperin, DNI untuk industri
minuman beralkohol telah ditinjau
ulang bahkan beleid terbaru berupa
revisinya sudah selesai dan tinggal
menunggu diterbitkan.
Dalam beleid yang baru, ujarnya,
pemerintah
mulai
memberikan
kesempatan
kepada
perusahaan
yang sudah eksisting untuk bisa
meningkatkan
produksi
dengan
menambah pabrik baru.
“Ini hanya untuk ekspansi dan tidak
ada izin baru. Bisa saja yang eksisting
kerja sama dengan perusahaan baru,
tetapi saya bukan menganjurkan. Hanya
saja pengusaha bisa mencari celah,” kata
Menperin.
Menperin
menambahkan,
pengendalian tetap dilakukan dengan
sejumlah cara, antara lain ekspansi
pabrik dilakukan hanya di beberapa
daerah tertentu, seperti Indoensia
Timur dan Bali. Pasalnya, ekspansi
pabrik harus disesuaikan dengan
budaya daerah dan kebutuhan daerah
tersebut sehingga perusahaan harus
mendapatkan izin dari bupati dan
gubernur setempat.
“Tetap dikendalikan di bawah
Kementerian
Perindustrian.
Produksinya bisa tetap jalan, dengan
pengendalian sesuai dengan cara cara
yang disepakati,” tutupnya. mi
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Lensa Peristiwa

Menteri Perindustrian RI Mohammad S. Hidayat mencoba motor Kawasaki Ninja disaksikan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (kanan), President dan CEO dari Kawasaki
Heavy Industries Mr. Shigeru Murayama dan Presdir Kawasaki Heavy Industries Mr.
Takada Hirosi di Kawasan Industri MM 2100 Cibitung, 8 April 2014.

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun meninjau salah satu stand peserta dalam
negeri yang memproduksi alat navigation dan signal light panel pada Pameran INAMARINE,
INAWELDING, SOLARTECH INDONESIA, INALIGHT Tahun 2014 di Jakarta, 13
Mei 2014

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat didampingi Komisaris Utama PT. Gunung
Gahapi Sakti Djamaluddin Tanoto, Wakil Gubernur Sumatera Utara H. Tengku Erry
Nuradi, dan Direktur PT. Gunung Gahapi Sakti Gimin Tanno menuju lokasi Pemancangan
Tiang Pertama PT. Gunung Gahapi Nisco Indonesia di Medan, 25 April 2014

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat memberikan sambutan pada acara pembukaan
Gelar Sepatu, Kulit dan Fesyen 2014 di Jakarta, 28 Mei 2014. Menperin berharap, pameran
ini dapat menjadi ajang temu bisnis antara pengusaha, eksportir dan seluruh stakeholder
terkait dalam rangka pengembangan industri tekstil dan alas kaki nasional sehingga dapat
terjalin komunikasi dan kerjasama dunia usaha di sektor tekstil dan alas kaki nasional

Menteri Perindustrian RI Mohamad S. Hidayat bersama Duta Besal Italia untuk Indonesia
H. E. Mr. Federico Failla menyaksikan Direktur Utama PT Arwana Citramulia Tbk
Tandean Rustandi dan President of Sacmi Imola S. C. Mr. Paolo Mongardi tukar menukar
dokumen pembelian mesin keramik di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 28 mei 2014

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat (kanan) menyekop semen bersama Asisten
II Gubernur Kepri Syamsul Bahrum, Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam Mustofa
Widjaja, dan Dirut PT Resteel Industry Indonesia Lie Wen Jie pada acara Peletakan Batu
Pertama Pembangunan Pabrik Baja Khusus (Super Low Carbon Nickel Titanium Special
Steel) PT. Resteel Industry Indonesia di Batam, 30 Mei 2014
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Menteri Perindustrian RI Mohamad S. Hidayat menyiramkan air kendi pada pelepasan
ekspor Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) produksi PT.
Suzuki Indomobil Motor ke Pakistan, di Bekasi, 5 Juni 2014

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat berbincang dengan Vice Governor of Guangxi
Zhuang Autonomous Region H.E. Mr. Zhang Xiaoqin mengenai rencana pembangunan
kawasan industri di Kalimantan Barat saat pertemuannya di Kementerian Perindustrian,
Jakarta, 6 Juni 2014

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun didampingi Dirjen KII Kementerian
Perindustrian Agus Tjahajana mendengarkan penjelasan dari President & CEO GDF
SUEZ Energy Indonesia Mr. Johan De Saeger di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 12
Juni 2014

Menteri Perindustrian RI Mohamad S. Hidayat disaksikan Menteri Kehutanan RI Zulkifli
Hasan menerima Lifetime Achievement Indonesia Green Awards 2014 yang diserahkan
Chairman The La Tofi School of CSR La Tofi di Jakarta, 18 Juni 2014

Menteri Perindustrian RI Mohamad S. Hidayat bersama (dari kiri) Komisaris PT Suzuki
Indomobil Motor Subronto Laras, Ketua Umum APINDO Sofjan Wanandi, dan Inisiator
Franky Sibarani dari APINDO berfoto bersama seusai Peluncuran Buku “Tapak Pengembangan Industri Nasional 2009-2014” di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 19 Juni
2014

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat menggunting untaian melati bersama
President Director PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) Masahiro
Nonami, Mr. Shigehiro Naruse dari Toyota Motor Corporation Japan, VP PT. TMIIN
Johnny Darmawan dan Warih Andang Tjahjono, serta Ketua Serikat Pekerja PT. TMMIN
Chairul Anwar pada Peresmian Ekspor CKD Kontainer ke 100.000 produksi PT. TMMIN
di Jakarta, 20 Juni 2014
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Ekonomi&Bisnis

Investasi

Tiongkok
Tiongkok secara agresif mengumumkan minat-minat
investasinya di Indonesia. Terutama, di sektor-sektor berbasis
sumber daya alam (SDA), seperti pembangunan smelter dan
industri pengolahan produk tambang mineral.

M

enteri
Perindustrian
(Menperin) Mohamad
S. Hidayat mengatakan,
hal itu sejalan dengan
pelaksanaan
Undang-Undang
(UU) Minerba No 40/2009 yang
menjadi salah satu acuan mendorong
percepatan hilirisasi indutsri nasional
oleh
Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin).
“Ketika diberikan 5 tahun transisi
untuk pelaksanaan UU Minerba, tidak
ada investor yang memanfaatkan.
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Baru setelah ekspor mentah dilarang
mutlak, muncul reaksi. Pemerintah
Tiongkok dalam hal ini lebih realistis
dan memahami latar belakang aturan
itu diterbitkan. Mereka melakukan
pendekatan dengan berdialog dengan
pemerintah kita. Secara resmi, saya
sampaikan terima kasih kepada
Tiongkok. Kami juga bisa memahami
pihak-pihak yang masih keberatan
dengan aturan itu,” kata Menperin
kepada wartawan di Jakarta.
Salah satu minat investor Tiongkok

adalah penjajakan untuk membangun
klaster
industri
aluminium
di
Kalimantan oleh badan usaha milik
pemerintah daerah provinsi Guangxi,
Tiongkok. Menperin memprediksi,
proyek itu setidaknya bisa menelan
investasi US$ 1-2 miliar untuk
kapasitas 200-300 ribu ton aluminium.
“Akan
membangun
industri
aluminium di Kalimantan dengan
memanfaatkan pasokan yang tersedia di
situ. Mereka akan membawa pengusaha
atau investor dari Guangxi masuk ke
sana. Mereka akan menggandeng mitra
lokal,” kata Hidayat usai menerima
Wakil Gubernur Guangxi Zhuang
Autonomous Region of the People’s
Republic of China Zhang Xiaoqin
bersama delegasi pemerintah provinsi
Guangxi dalam rangka pelaksanaan
11th China-ASEAN Exhibition di
kantornya di Jakarta, Jumat (6/6).
Selain itu, lanjut dia, investor
asal Guangxi, Tiongkok juga sedang
membangun kawasan industri seluas
10 hektar di Bekasi, Jawa Barat untuk
dijadikan sebagai kaawasan berinvestasi
bagi investor dari Guangxi yang akan
ditarik masuk Indonesia.
Juru Bicara Delegasi Guangxi
We Ren mengatakan, proyek klaster
aluminium di Kalimantan tersebut juga
akan dilengkapi dengan pembanguan
pelabuhan dan power plant.
“Rencananya, proyek aluminium di
Kalimantan akan dibangun menjadi
klaster. Nanti, investor utamanya
adalah perusahaan milik pemerintah
daerah Guangxi. Yang selanjutnya akan
menarik perusahaan lain bergabung
dan membentuk konsorsium. Saat
ini, pembicaraan dan studi kelayakan
atas rencana itu masih berlangsung.
Kemungkinan baru bisa direalisasikan
dalam 2-3 tahun ke depan,” kata We
Ren.
Menperin
mengatakan,
sejak
pertemuan Presiden Indonesia Susilo
Bambang Yudhoyono dan PM
Tiongkok Wen Jia Bao sekitar dua
tahun lalu, peningkatan investasi
Tiongkok di sektor industri Indonesia
menjadi agenda kerjasama kedua
negara. Dia mengapresiasi, minat
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investasi oleh pengusaha Tiongkok
yang ingin membangun industri
manufaktur di Indonesia.
“Saat ini, tujuan mereka kalau
di Asean itu, ya Indonesia. Selama
ini, kerjasama bilateral kedua negara
lebih banyak di bidang perdagangan,
dimana
Tiongkok
mendominasi.
Sejak PM Wen Jia Bao berkunjung
ke sini dalam rangka forum bisnis,
atas nama pemerintah, Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin)
mengajukan usulan resmi agar
dominasi perdagangan diakhiri. Yakni,
harus memulai peningkatan kerjasama
di bidang industri. Itu yang selama ini
dijanjikan dan baru terealisasi dalam
dua tahun kemudian,” kata Menperin.
RPP Sumber Daya
Sementara itu, Dirjen Basis Industri
Manufaktur
(BIM)
Kemenperin
Harjanto mengatakan, pemerintah juga
akan mengatur tata niaga hasil produksi
smelter dan industri pengolahan
berbasis sumber daya alam (SDA) di
Indonesia. Termasuk, berbasis barang
tambang mineral. Dia menjelaskan
hal itu dalam rangka pemberdayaan
industri dengan pemanfaatan SDA.
Menurut Harjanto, hal itu akan diatur
dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang

rancangannya sedang disusun oleh
Kemenperin.
RPP itu, terang dia, akan mengatur
tata kelola pemberdayaan SDA
agar mengacu pada aspek ramah
lingkungan. Selain itu, mengatur
pelarangan dan pembatasan ekspor
SDA dan produk hasil pengolahan
smelter untuk menjaga pasokan bagi
industri hilir. Serta, mengatur jaminan
pasokan untuk industri. Wacana itu,
kata dia, akan dibahas intensif secara
lintas kementerian sebelum ditetapkan
dalam RPP.
“Nanti akan disesuaikan dengan
aturan yang sudah ada. Jadi, tidak
akan terjadi pengaturan dua kali oleh
kementerian berbeda. Misalnya, jika
Kementerian ESDM sudah mengatur
soal SDA mentah, seperti pelarangan
ekspor iron ore. Nanti, RPP ini akan
mengatur supaya pasokan hasil olahan
iron ore menjadi pellet mengutamakan
pasokan untuk industri hilirnya di
dalam negeri. Jadi, biar lebih efisien.
Jangan sampai, industri yang lebih hilir
nanti tidak bisa mendapat bahan baku
karena pellet diekspor semua,” kata
Harjanto.
Sekjen Kemenperin Ansari Bukhari
menuturkan, aturan pelarangan dan
pembatasan dalam RPP itu akan

diberlakukan sesuai kasus yang terjadi.
“Kalau industri hilirnya memang
belum ada di sini, tentu kita tidak larang
ekspor. Tapi, kalau industri hilirnya
sudah ada di sini, dan membutuhkan
pasokan untuk bahan bakunya, akan
ditetapkan pengendalian. Bisa dengan
pelarangan ekspor, atau pemberlakuan
kuota, atau menaikkan bea keluar (BK).
Misalnya, ada smelter yang mengolah
bauksit menjadi alumina. Inalum
membutuhkan pasokan alumina. RPP
itu nantinya mengatur agar pasokan
alumina Inalum diutamakan sebelum
ekspor,” kata Ansari.
Namun, lanjut Ansari, RPP itu tidak
akan mengubah atau bertentangan
dengan aturan yang sudah terbit
dan berlaku lebih dahulu. Dia
mencontohkan, kontrak pembelian gas.
Menurut dia, RPP itu akan mengatur
jaminan pasokan gas bagi industri di
luar kontrak yang sudah berlangsung.
“Prinsipnya, RPP ini tidak akan
memutus atau membatalkan sesuatu
yang sudah disepakati. Hanya berlaku
untuk yang baru atau kontraknya sudah
habis. Jadi, tidak aka nada duplikasi
aturan dengan Kementerian lain,” kata
Ansari. mi
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PPnBM Atas Barang di Bawah Rp 10 Juta

Diusulkan Dipangkas
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengusulkan,
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas sejumlah
barang konsumsi, perlengkapan rumah tangga, elektronik
dan elektrik dengan harga di bawah Rp 10 juta dipangkas atau
dihapuskan.

T

erutama, untuk produkproduk
yang
sudah
diproduksi
di
dalam
negeri. Rencananya, hal
itu akan disertakan dalam agenda
penyempurnaan
atas
Peraturan
Pemerintah (PP) tentang barang
kena pajak yang tergolong mewah
sealin kendaraan bermotor yang
dikenai PPnBM. Yakni, sebagai
penyempurnaan atas PP 145/2000 yang
sudah mengalami perubahan melalui
PP 12/2006 yang selanjutnya, akan
dituangkan juga dalam penyempurnaan
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
No 130/2013 tentang jenis barang
kena pajak yang tegolong mewah selain
kendaraan bermotor.
Penurunan atau penghapusan
PPnBM untuk beberapa produk
industri yang selama ini dianggap
barang mewah diusulkan atas peralatan

28

Media Industri • No. 02 - 2014

rumah tangga dengan batasan harga
di bawah Rp 5 dan 10 juta, pesawat
penerima siaran televisi dengan batasan
harga dan ukuran di bawah Rp 10 juta
dan 40 inch, lemari pendingin dengan
batasan harga di bawah Rp 10 juta,
mesin pengatur suhu udara dengan
batasan harga di bawah Rp 8 juta,
pemanas air dan mesin cuci dengan
batasan harga di bawah Rp 5 juta, serta
proyektor dan produk sanitary dengan
batasan harga di bawah Rp 10 juta.
“Ada barang-barang yang tadinya
dianggap mewah, sekarang sudah tidak
dan lebih baik dihapus saja PPnBMnya.
Kalau sudah diproduksi di dalam negeri,
tentu kita harus proteksi. Kalau dengan
bea masuk (BM), nanti menyangkut ke
WTO. Jadi, hanya dengan membuat
nontariff barrier. Itu filosofinya. Apalagi
kalau produksi dalam negeri sudah
memadai. Mungkin dalam tiga bulan

ini akan diputuskan. Pada saat saya
sampaikan ini, ada Dirjen Pajak dan
BKF, logika berfikir kita disetujui,” kata
Menteri Perindustrian (Menperin) MS
Hidayat kepada wartawan di Jakarta,
Selasa (1/7).
Sekjen Kemenperin Ansari Bukhari
menambahkan, dengan penghapusan
PPnBM atas barang-barang industri
di luar kendaraan bermotor akan
mendorong konsumsi yang lebih besar.
Seperti, tas-tas dan pakaian yang
selama ini dianggap sebagai barang
mewah. Dengan demikian, akan
menguntungkan bagi industri dalam
negeri yang sudah bisa memproduksi
dan memasok konsumsi lokal.
“Misalnya,
sanitary
closet,
dikelompokkan
barang
mewah.
Padahal nggak lagi. Ada juga pakaian
dan tas yang dianggap mewah, tapi
ternyata bisa diselundupkan. Bapak
Wakil Presiden minta agar ditinjau,
kalau perlu dihapuskan saja. Pak
Menteri menekankan agar tidak fokus
mementingkan aspek pendapatan, tapi
bagaimana mendorong konsumsi yang
lebih besar. Ketika industri kita sudah
mampu, supaya PPnBMnya dihapus,”
kata Ansari.
Sementara
itu,
Menperin
mengatakan,
usulan
pengenaan
PPnBM untuk produk handphone,
tablet, dan komputer genggam dengan
harga di atas Rp 5 juta tidak tepat
diberlakukan saat ini.
“Karena sudah diberlakukan PPh
impor pasal 21 yang saat ini berlaku
sebesar 7,5%. Selain itu, kalau dikenakan
PPnBM dikhawatirkan akan semakin
meningkatkan peredaran produk impor
illegal di pasar. Pengenaan PPnBM baru
bisa efektif kalau dipaketkan dengan
regulasi pemanfaatan International
Mobile station Equipment Identity
(IMEI) oleh operator seluler di dalam
negeri,” kata Menperin. mi
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Perusahaan Malaysia

Akan Bangun Smelter
Alumina US$ 800 Juta

P

erusahaan aluminium asal
Malaysia, Press Metal Bhd
berencana
membangun
smelter alumina di Indonesia.
Saat ini, perusahaan tersebut sedang
menjajaki lokasi yang tepat untuk
investasi tersebut. Kalimantan Tengah
atau Kalimantan Barat menjadi dua
daerah sasaran Press Metal.
Menurut Staf Khusus Menteri
Perindustrian
Benny
Wachjudi,
perusahaan tersebut memiliki pabrik
aluminium berkapasitas 400 ribu ton
di Serawak, Malaysia. Untuk memasok
pabrik tersebut, jelas dia, dibutuhkan
pasokan alumina sekitar 800 ribu ton
per tahun. Karena itu, kata Benny, Press
Metal menjajaki potensi dan peluang di
Indonesia.
“Rencananya,
mereka
akan
membangun pengolahan alumina di
sini berkapasitas antara 800 ribu-1 juta

ton per tahun. Prediksi investasinya
sekitar US$ 700-800 juta. Kemenperin
sangat mendukung rencana investasi
ini,” kata Benny usai mendampingi
Sekjen Kementerian Perindustrian
(Kemenperin)
Ansari
Bukhari
menerima Group CEO Press Metal
Dato’ Paul Koon bersama jajaran
eksekutif Press Metal dan Summitomo
di Jakarta, Selasa (13/5).
Untuk pasokan bahan baku
bauksit, lanjut Benny, Press Metal
akan
menggandeng
perusahaan
pertambangan pemilik IUP yang
selama ini menjadi eksportir. Saat ini,
kata dia, perusahaan tersebut sedang
dalam pembicaraan dengan calon mitra
pemasok bauksit di Indonesia.
“Mereka baru kali ini masuk dan
berencana berinvestasi di Indonesia.
Mereka ingin tahu prosesnya dan
seperti apa,” kata Benny.

Terkait insentif, dia mengatakan,
Press Metal belum mengajukan resmi
insentif khusus yang diinginkan. Saat
ini, kata dia, perusahaan tersebut fokus
untuk menyelesaikan semua perizinan,
dan memantapkan perhitungan rencana
investasi yang akan ditanamkan.
“Mungkin setelah semua sudah
perhitungan dan rencananya selesai
baru akan mengajukan permohonan
insentif
investasi.
Tadi
kami
menyarankan
supaya
menemui
BKPM untuk pengurusan izin prinsip.
Kalau semua lancar, kita harapkan
groundbreaking bisa akhir tahun ini.
Konstruksi setidaknya butuh 1 tahun,”
tutur Benny.
Menurut Benny, produksi smelter
alumina tersebut utamanya akan
difokuskan
memasok
kebutuhan
produksi pabrik aluminium Press Metal
di Serawak. mi
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Investasi Resteel Industry
Resteel Industry Indonesia (Resteel Industry) merealisasikan investasinya membangun pabrik
baja di Indonesia. Resteel Industry merupakan perusahaan patungan oleh Trinusa Group
dengan Shanzi Haixin Iron and Steel Group (Shanzi Haixin). Menurut Achmad, kepemilikan
Shanzi Haixin di Resteel Industry sebesar 80% dan Trinusa dengan porsi 20%. Trinusa, kata
dia, akan memasok keseluruhan kebutuhan bahan baku.

K

omisaris Utama Resteel
Achmad
F.
Fadillah
mengatakan, pabrik tersebut
akan memproduksi super
low carbon nickel titanium dan
special steel. Menurut dia, kapasitas
pabrik dirancang 18 ribu ton per line.
Kebutuhan lahan untuk investasi
tersebut, kata dia, diperkirakan
mencapai 100 hektar (ha). Karena
keterbatasan lahan, lanjut dia, investasi
pabrik dilakukan di lokasi terpisah,
meski di dalam satu kawasan pulau.
“Pabrik
ini
menggunakan
30
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teknologi termodern industri baja
yang hanya ada di Tiongkok, Rusia,
dan sekarang Indonesia. Nanti, pabrik
ini akan menghasilkan baja khusus. Di
Tiongkok, produk baja ini digunakan
untuk produk-produk alutsista, kapal,
dan tank. Investasi per line US$
50 juta, kami akan bangun 10 line.
Untuk produksi line 1-3, rencananya
semuanya akan diambil oleh Tiongkok.
Baru produksi line 4-10 akan kita
pasarkan ke negara lain dan kebutuhan
domestik,” kata Achmad.
Menteri Perindustrian (Menperin)

Mohamad
S.
Hidayat
dalam
sambutannya pada acara Peletakan
Batu Pertama Pembangunan Pabrik
Baja Khusus (Super Low Carbon
Nickel Titanium Special Steel) PT
Resteel Industry Indonesia di Batam
mengapresiasi
langkah
investasi
tersebut.
“Kami
berharap
Pemerintah
Provinsi Kepulauan Riau dapat
memfasilitasi dan turut mengawal agar
investasi ini supaya dapat terlaksana
dengan baik. Dengan demikian akan
memberikan manfaat seluas-luasnya
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bagi perekonomian Indonesia,” kata
Menperin di Batam, Jumat (30 Mei
2014).
Pabrik Resteel tersebut diakui
sebagai terobosan baru. Dimana, bahan
baku nikel ore, iron sand dan bauksit
akan diolah menjadi super low carbon
nickel titanium dan special steel untuk
kebutuhan alutsista dan perkapalan.
“Kapasitas yang dihasilkan memang
kecil, namun memiliki nilai tambah
yang tinggi dan produk yang dihasilkan
pun spesial,” kata Menperin.
Sementara
itu,
Menperin
menambahkan, investasi di sektor logam
dasar sangat dibutuhkan Indonesia
dalam rangka percepatan pembangunan.
Saat ini, kata dia, konsumsi baja kasar
(crude steel) nasional hanya mencapai
36 kg per kapita per tahun. Produksi
dalam negeri memasok sebanyak 6
juta ton per tahun. Dalam proyeksi
moderat, Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) menargetkan, konsumsi
baja dasar sebesar 70 kg per kapita
per tahun pada 2025, dengan target
produksi dalam negeri sebesar 20 juta
ton per tahun.
“Indonesia merupakan negara
dengan cadangan mineral logam yang
cukup besar. Dengan diterbitkannya
Undang-Undang (UU) No 4/2009
tentang Mineral dan Batubara serta
peraturan turunannya, hasil mineral
tambang dilarang diekspor dalam
keadaan mentah. Ini berarti, harus
diproses atau diolah terlebih dahulu

untuk meningkatkan nilai tambah.
Hal ini sejalan dengan UUD 1945
yang
mewajibkan
optimalisasi
pemanfaatan sumber daya alam
terhadap perekonomian nasional,” kata
Menperin.
Industri, kata dia, berperan penting
dalam kegiatan ekonominya untuk
menjalankan fungsi peningkatan nilai
tambah tersebut.
“Saya
berharap
dengan
pembangunan pabrik baja khusus ini
dapat memberikan sumbangsih yang
positif bagi industri dalam negeri,” kata
Menperin.
Sementara itu, Direktur Industri

Logam Dasar Ditjen Basis Industri
Mnaufaktur (BIM) Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) Budi
Irmawan mengatakan, minat investasi
di sektor logam dasar di Tanah Air
terus meningkat. Menyusul, kebijakan
larangan ekspor mentah barang
tambang mineral yang mendorong
investor memilih membangun smelter
dan industri pengolahan di Indonesia.
Tercatat, sejumlah investor yang
merealisasikan pembangunan industri
logam terintegrasi tahun ini diantaranya,
PT Gahapi Nisco berkapasitas 500 ribu
ton wire rod dan besi beton di Medan,
Sumatera Utara dan pabrik baja khusus
PT Resteel Industry Indonesia di
Batam. Selain itu, rencana investasi
oleh WISCO, Sebuku Group, rencana
proyek aluminium senilai US$ 2 miliar
oleh investor asal Guangxi, Tiongkok,
serta Press Metal Bhd asal Malaysia
yang akan membangun smelter alumina
di Kalimantan.
Selain investasi baru, lanjut Budi,
sejumlah industri eksisting juga berniat
melakukan ekspansi. Pasalnya, jelas
Budi, pasca larangan ekspor bahan
mentah tersebut, pasokan bahan baku
lebih mudah didapat.
“Memang, sebagian bahan baku
juga masih diimpor. Industri eksisting
yang minat ekspansi justru sedang
kewalahan karena susah mencari
lahan,” kata Budi. mi
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Optimisme Produksi
Mobil Hibrida
Struktur industri otomotif nasional semakin kuat. Baik
pemerintah maupun para pabrikan kendaraan terus
mengembangkan industri yang menjadi salah satu penyumbang
terbesar terhadap pertumbuhan industri manufaktur ini.

T

arget untuk menjadikan
Indonesia sebagai negara
basis produksi, sehingga
tidak hanya sekedar menjadi
pasar dan bergantung pada impor pun
diyakini akan segera terwujud.
Produksi mobil hibrida (hybrid)
menjadi salah satu agenda yang hingga
saat ini belum terealisasi di Tanah Air.
Mobil hibrida menggabungkan daya
gerak mesin pembakaran konvensional
dengan daya gerak motor listrik.
Sehingga, konsumsi bensi lebih rendah
dibanding mobil konvensional.
Namun, para pabrikan mobil dan
juga pemerintah sama-sama optimis.
Saat ini, kedua belah pihak menyamakan
sejumlah parameter teknis dan
nonteknis untuk pengembangan mobil
hibrida Pada prinsipnya, pemerintah
mendukung penuh pengembangan
mobil hibrida, karena sejalan dengan
roadmap industri automotif nasional.
Namun, karakter konsumen dan
harga yang mahal masih menjadi
kendala. Harga mobil hibrida masih
mahal karena di dalamnya terdapat
genset kecil dan baterai. Kehadiran
mobil hibrida diperkirakan baru
bisa tercapai 3-4 tahun lagi, ketika
pendapatan per kapita orang Indonesia
mencapai USD 5.000.
Menteri Perindustrian (Menperin)
MS Hidayat mengatakan, pemerintah
sebelumnya pernah berwacana untuk
melakukan penghematan pemakaian
energi bersubsidi dengan promosi
mobil hibrida, namun hal itu tidak
terlaksana mengingat harga mobil
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hibrida yang relatif mahal.
“Padahal, kita memang butuh
mobil itu untuk hemat energi dan
menurunkan emisi. Tetapi kalau
harganya masih semahal itu ya tidak
akan menarik minat orang dan tidak
menolong kita juga,” kata Menperin.
Toyota menjadi salah satu pabrikan
yang menyatakan siap memproduksi
mobil hibrida di Tanah Air. Sejak tahun
1997, Toyota sudah memproduksi
mobil hibrida yakni Prius yang saat
ini sudah diproduksi secara massal dan
dipasarkan di dunia.

Menperin menjelaskan, Toyota
telah menawarkan pengembangan
mobil hibrida ke pemerintah Indonesia.
Hal itu dibahas ketika Menperin
bertemu dengan Presiden Direktur PT
Toyota Astra Motor (TAM) Hiroyuki
Fukui pada beberapa waktu lalu.
Pertemuan itu juga turut dihadiri oleh
Presiden SBY.
Presiden meminta pihak TAM
agar mobil hibrida bisa dipasarkan
dengan harga yang sama dengan
nonhibrida. Terkait hal itu, kata dia,
Toyota menanyakan soal pemberian
insentif, sehingga harga mobil hibrida
nantinya bisa lebih murah.
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Menperin menyatakan, Thailand
sudah memberikan insentif kepada
prinsipal yang memproduksi mobil
hibrida. Menurutnya, tawaran Toyota
itu belum menjadi agenda resmi
Kemenperin. Namun, pihaknya akan
meminta Dirjen Industri Unggulan
Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT)
Kemenperin Budi Darmadi untuk
berdiskusi lebih lanjut dengan pihak
Toyota.
Budi
Darmadi
mengatakan,
insentif akan lebih efektif apabila
harga komponen turun. Mobil hibrida,
kata dia, menggunakan dua mesin
sehingga harganya masih mahal.
Menurutnya, saat ini institusi riset
dan pengembangan sedang merancang
baterai, mesin listrik, dan transmisi
yang lebih kecil, ringan dan murah.

Selain diskon Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM),
pemerintah juga menyediakan insentif
berupa pinjaman pajak pendapatan
(tax allowance) bagi perusahaan yang
berniat investasi. Jika kedua insentif
ini menjanjikan, tentu prinsipal
otomotif akan saling berlomba untuk
memproduksi mobil hibrida.
“Masalah
utamanya,
karena
teknologi mobil hibrida itu yang
masih mahal, butuh waktu dua sampai
tiga tahun lagi, sambil menunggu
komponen yang lebih murah. Kalau
harga lebih murah jadi 20-25% dari
mobil konvensional baru mungkin bisa
jalan,” tutup Budi. mi
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PPI 2014 Berjalan Sukses
Pengunjung Makin Meningkat
Harus diakui, produk unggulan nasional saat ini telah mampu
bersaing dengan produk-produk impor. Masyarakat pun makin
peduli dan bangga menggunakan produk dalam negeri. Oleh
karena itu, Pemerintah terus mendorong pertumbuhan dan
kemandirian industri nasional.

K

ementerian Perindustrian
secara
konsisten
melaksanakan
kebijakan
Program
Peningkatan
Penggunaan
Produk
Dalam
Negeri (P3DN) sebagai salah satu
upaya strategis dalam mendukung
keberlangsungan dan kemajuan industri
dalam negeri. Upaya lain yang telah
dilakukan Kementerian Perindustrian
c.q Pusat Komunikasi Publik untuk
mensosialisasikan kemampuan industri
dalam negeri dan mengoptimalkan
penggunaan produk dalam negeri
adalah melalui promosi yang dikemas
dalam Pameran Produksi Indonesia
(PPI).
Pada tahun ini, penyelenggaraan
PPI 2014 berlangsung selama empat
hari (22 – 25 Mei 2014) di Harris
Conventions
Festival
Citylink,
Bandung. Kegiatan yang memilih tema
“Karya Indonesia Untuk Dunia”, diikuti
34
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sebanyak 130 peserta dan dimeriahkan
dengan berbagai kegiatan pendukung,
antara lain talk show, coaching clinic,
serta lomba kreativitas yang diikuti
oleh anak-anak sekolah dan mahasiswa.
Beragam produk dalam negeri yang
ditampilkan, diantaranya adalah mobil
buatan dalam negeri, mobil listrik serta
produk-produk unggulan lainnya, yaitu
furnitur, alat kesehatan dan alat industri
pertahanan, elektronika dan peralatan
rumah tangga, alat musik dan olahraga,
herbal dan kosmetik, makanan dan
minuman, batik dan tenun, serta
perhiasan dan kerajinan. Pameran ini
merupakan unjuk kemampuan produk
dalam negeri sekaligus sebagai sarana
promosi produk-produk unggulan
berbasis inovasi dan kreativitas yang
memiliki nilai tambah dan diharapkan
dapat membentengi masuknya impor
barang-barang sejenis dari luar negeri.
“Kementerian Perindustrian akan

terus
mengkampanyekan
kepada
masyarakat untuk terus menggunakan
produk dalam negeri. Jadi, kita jangan
hanya sekedar cinta, tetapi juga
membeli dan memakainya untuk
menumbuhkan kebanggaan terhadap
produk Indonesia,” tegas Menteri
Perindustrian Mohamad S Hidayat
dalam sambutannya pada acara
Peresmian Pembukaan PPI 2014 di
Bandung, (22/5). Pada kesempatan
tersebut, dihadiri juga Wakil Menteri
Perindustrian Alex SW Retraubun,
Pejabat Eselon I dan II Kemenperin
dan instansi terkait, Pejabat Pemprov
Jawa Barat dan Pejabat Pemkot
Bandung, Ketua Forum Ekonomi
Jawa Barat, Kadin Jawa Barat, Asosiasi
Industri, dunia usaha, serta kalangan
media massa.
Menperin memberikan apresiasi
atas penyelenggaraan PPI 2014 karena
menjadi sarana promosi produk
unggulan nasional dan proteksi terhadap
masuknya produk impor, terlebih lagi
dengan diberlakukannya Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) pada 2015.
“PPI merupakan sebuah langkah
strategis dan berkesinambungan untuk
menumbuhkan kecintaan terhadap
produk dalam negeri, di tengah
tingginya serbuan barang-barang impor
sebagai dampak dari implementasi
berbagai perjanjian perdagangan bebas
atau free trade agreement (FTA)”.
Ketika melakukan peninjauan area
pameran, salah satu yang menjadi
pusat perhatian Menperin adalah
mobil offroad produksi PT Fin
Komodo Teknologi. Menariknya,
tingkat kandungan lokal di kendaraan
roda empat tersebut telah mencapai
80% karena komponennya diproduksi
di dalam negeri. Bahkan, mobil
ini diciptakan dengan harga yang
terjangkau dan irit bahan bakar.
Kemampuannya bermanuver di medan
yang berat dan terjal seperti di area
perkebunan dan perhutanan, yang akan
membuat ketertarikan para offroader.
Selain itu, produk unggulan lainnya
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adalah air embun dalam botol (purence
dew drinking water) produksi PT
Divine Eternair Water Indonesia, yang
merupakan produk embun pertama
di dunia. Pengolahan air kemasan
tersebut
menggunakan
teknologi
Systemized Dew Process (SDP) yang
memanfaatkan kelembaban udara.
Teknologi ini cukup ramah lingkungan,
karena tidak mengurangi persediaan
air tanah. Berdasarkan uji praklinis, air
embun kemasan ini memiliki banyak
manfaat dalam membantu fungsi
tubuh, diantaranya menurunkan berat
badan, menurunkan kolesterol, dan
melancarkan buang air besar (BAB).
Hebatnya lagi, produk ini telah
mendapat pengakuan dari San Antonio
Testing Laboratory Inc. Texas – USA,
yang menyatakan “Dalam 16 tahun
kami menganalisa air, Purence adalah
air minum termurni yang pernah kita
uji”.
Beragam komentar positif terlontar
dari para pengunjung PPI 2014, salah
satunya pengunjung asal Jepang,
Mariko (37), yang baru mengetahui
banyak produk Indonesia yang
berkualitas dan trendy ditemukan di
area PPI 2014 Bandung. “Saya di
sini sedang ada kegiatan bisnis, dan
mendapatkan informasi pameran
ini dari teman di Bandung, jadi saya
penasaran mau datang. Ternyata luar
biasa, produk-produk Indonesia banyak
yang berkelas, unik, dan modern,
seperti pada produk fashion, kerajinan,

dan perhiasan. Saya sudah beli untuk
oleh-oleh keluarga dan untuk contoh
dipasarkan di Jepang,” ungkapnya.
Penyelenggaraan PPI 2014 di
Bandung berjalan lancar dan sukses.
Hal tersebut terlihat dari antusisme
para pengunjung. Berdasarkan data,
tercatat jumlah pengunjung setiap
harinya terus meningkat, pada hari
pertama Kamis (22/5) mencapai
2.692 orang, hari kedua Jum’at (23/5)
mencapai 2.997 orang, hari ketiga
Sabtu (24/5) mencapai 5.084 orang,
dan hari Minggu (25/5) mencapai
6.294 orang. Total jumlah pengunjung
PPI 2014 sebanyak 17.067 atau
meningkat signifikan dibanding PPI
2013 sebanyak 8.497 orang.
Pada hari terakhir penyelenggaraan
PPI 2014 (Minggu, 25 Mei), Sekretaris
Jenderal Kementerian Perindustrian
Ansari Bukhari untuk kedua kalinya
meninjau langsung arena pameran
dan berdialog dengan beberapa
peserta untuk mengetahui seberapa
jauh manfaat pameran ini untuk
mempromosikan
produk-produk
inovasi terbaru mereka. Pada umumnya
peserta
menginginkan
adanya
kesinambungan agenda pameran PPI
karena para pelanggan maupun pembeli
baru akan mengagendakan kunjungan
ke pameran-pameran industri yang
sudah terjadwal tetap.
Salah satunya diungkapkan Nurul
Hidayat dari Larisha, produsen baju
batik dan craft, “Selain promosi produk

dan memperluas pasar, kami juga dapat
mengedukasi masyarakat bahwa desain
kami yang mengkombinasikan kain
batik dan tenun nusantara bisa menjadi
fashion modern dan trendi dengan
nilai tambah tinggi. Kami memberikan
apresiasi
kepada
Kementerian
Perindustrian atas diselenggarakannya
PPI 2014 di Bandung, dan kami
berharap untuk tahun selanjutnya bisa
diselenggarakan di kota-kota lainnya,
seperti Surabaya atau Makasar”.
Sekjen Kemenperin mengatakan,
Pameran Produksi Indonesia (PPI)
akan diperluas dengan skala lebih besar
pada tahun depan yang diharapkan
dapat menunjukkan kemajuan yang
telah dicapai industri nasional selama
ini. “Tahun depan PPI akan kami
selenggarakan lebih besar lagi dari
tahun ini, karena PPI diharapkan
dapat terus menjadi ajang yang efektif
untuk
mengedukasi
masyarakat
tentang kemampuan industri nasional
dalam menghasilkan produk-produk
unggulan baik untuk pasar domestik
maupun ekspor”. Dapat disampaikan,
jumlah transaksi PPI 2014 mencapai
Rp. 664.381.400. Namun, kegiatan PPI
ini tidak mentargetkan besarnya nilai
transaksi atau omzet penjualaan. mi
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Membangun Basis
Produksi Otomotif Dunia
Kementerian Perindustrian terus mendorong pengembangan industri otomotif nasional
dengan harapan agar Indonesia menjadi salah satu basis produk otomotif untuk pasar dalam
negeri maupun ekspor.

M

elalui capaian kinerja
PT Toyota
Motor
Manufacturing
Indonesia (TMMIN)
yang telah mampu ekspor kendaraan
dalam bentuk terurai atau completely
knock down (CKD) sebanyak 100.000
kontainer, menunjukkan Indonesia
tidak semata dijadikan tempat
perakitan kendaraan, tetapi juga basis
produksi dan bagian penting lainnya
dalam rantai pasok industri otomotif
global.
Oleh
karena
itu,
Menteri
Perindustrian Mohamad S. Hidayat
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menegaskan, tantangan ke depan
industri otomotif dalam negeri yaitu
perlu terus meningkatkan infrastruktur
dengan didukung oleh industri
komponen dan sumber daya manusia
yang handal sehingga semakin berdaya
saing. “Saya berharap kinerja yang baik
ini dapat terus ditingkatkan. Hal ini
merupakan sebuah capaian yang cukup
membanggakan bagi kita semua karena
ikut memacu pertumbuhan ekonomi
dan industri otomotif nasional,”
tegas Menperin dalam sambutannya
pada acara Peresmian Ekspor CKD
Kontainer ke 100.000 produksi PT.

TMMIN di Jakarta, akhir Juni lalu.
Hingga saat ini, produk otomotif
dalam negeri telah diekspor ke lebih
dari 80 negara tujuan di dunia. Ekspor
kendaraan dalam keadaan utuh atau
completely built up (CBU) pada tahun
2013 mencapai 170.000 unit atau
meningkat dibanding tahun 2012
sebesar 125.000 unit. Sedangkan,
ekspor produk kendaraan bermotor
dalam keadaan terurai (CKD) pada
periode yang sama tahun 2013
mencapai 105.000 unit atau meningkat
dibanding tahun 2012 sebesar 100.000
unit. Capaian tersebut menunjukkan
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bahwa kendaraan bermotor yang
diproduksi Indonesia telah memiliki
kualitas yang dapat diandalkan
sehingga mampu diterima dengan baik
di pasar global.
Dapat disampaikan, sejak mulai
ekspor pada 1988, TMMIN telah
membukukan volume ekspor mobil
CKD lebih dari 700 ribu unit,
komponen sebanyak 477 juta unit,
mesin utuh sebanyak 1 juta unit,
komponen mesin lebih dari 8 juta
unit, serta sebanyak 215 unit die (alat
produksi pencetak pengepresan) dan
603 unit jig (alat bantu dalam proses
pengelasan).
Sementara itu, pada 2013 ekspor
kendaraan TMMIN mencapai 136 ribu
unit dan ditargetkan meningkat jadi 260
ribu unit dengan perkiraan nilai sebesar
USD 3,14 miliar pada 2016. Dalam
empat tahun terakhir (2010-2013),
ekspor kendaraan utuh atau CBU pun
turut memberikan sumbangan yang
signifikan. Secara keseluruhan, ekspor
mobil Toyota dalam bentuk CBU
meningkat dari 55.796 unit pada 2010
menjadi 118.436 unit pada 2013 atau
naik 112,27 persen.
“Dengan terus memperkenalkan
beberapa produk unggulan dalam
negeri serta semakin meningkatnya
kualitas produk otomotif nasional pada
umumnya, maka saya yakin ekspor
produk otomotif nasional ke depan
akan terus meningkat,” tegas Menperin.
Diperkirakan tahun 2014 volume
ekspor akan semakin meningkat hingga
mencapai 200.000 unit untuk CBU
dan 110.000 unit untuk CKD.
Pada kesempatan yang sama,
Presiden
Direktur
TMMIN
Masahiro Nonami mengatakan, untuk
memperkuat posisi sebagai basis ekspor,
TMMIN terus berupaya meningkatkan
kinerja ekspor baik melalui peningkatan
kualitas, daya saing termasuk dengan
memperluas pasar atau negara tujuan.
“Untuk memperkuat posisi sebagai basis
produksi kita tidak bisa mengandalkan
pasar dalam negeri saja, oleh karena itu
ekspor juga harus menjadi prioritas,”
katanya.
Ia optimis pada tahun 2025,
Indonesia akan mencapai tingkat
produksi
lebih
dari
Thailand.

Diharapkan target bisa tercapai dengan
meningkatkan ekspor untuk pasar
Timur Tengah, terutama untuk jenis
kendaraan sedan Vios. Saat ini, kapasitas
produksi Toyota Thailand mencapai
800.000 unit. Jumlah itu masih jauh di
atas kemampuan Indonesia yang hanya
mencapai 250.000 unit.
Tetapi dengan kondisi pasar
domestik Thailand yang menurun
dan gejolak politik yang kurang stabil,
Thailand juga menggenjot ekspor
agar kapasitas produksi tetap terjaga.
“Sebagai penanggung jawab produksi,
saya ingin Indonesia menyaingi
Thailand. Saya pun pernah bekerja di
Thailand. Tetapi kemampuan sumber
daya manusia Indonesia jauh lebih
tinggi. Jadi sekarang tinggal bagaimana
power orang Indonesia dan pemerintah
Indonesia,” tambah Nonami.
Sementara itu, Wakil Presiden
Direktur TMMIN Warih Andang
Tjahjono mengakui, tantangan untuk
meningkatkan ekspor itu tidak mudah.
Selain menuntut standar kualitas yang
tinggi, upaya peningkatan ekspor
juga sangat tergantung pada kondisi

perekonomian negara tujuan. “Oleh
karena itu, kami terus berupaya
memperluas pasar agar mempunyai
alternatif pasar yang lebih beragam
sehingga risiko perkembangan kondisi
perekonomian suatu negara tujuan
kurang menguntungkan tidak begitu
berdampak pada pencapaian target
ekspor kami,” ujarnya.
Di samping itu, tantangan yang
tidak kalah penting adalah penanganan
di area logistik. Menurut Warih,
menggenjot volume ekspor tidak
dapat terwujud tanpa dukungan
infrastruktur dalam negeri yang
memadai seperti jalan dan pelabuhan.
Hal tersebut juga tidak hanya terkait
pada ketepatan waktu pengiriman,
tapi juga terkait dengan kondisi alam
dan iklim. “Mengantar produk sampai
ke negara tujuan dengan aman juga
membutuhkan perhatian ekstra. Seperti
ekspor mesin ke Kazakhstan, itu perlu
penanganan khusus karena iklim dan
moda tranportasinya yang jauh berbeda
dengan negara tujuan ekspor lainnya
selama ini,” tuturnya. mi
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Perluas Pasar
Ekspor KBH2
Dalam rangka mengantisipasi era FTA regional ASEAN dan
Asia Timur dewasa ini, Kementerian Perindustrian mendorong
industri otomotif nasional untuk terus meningkatkan kualitas
produk dengan memperbesar tingkat kandungan dalam
negeri (TKDN) yang diharapkan mampu berdaya saing di
pasar dalam negeri maupun ekspor.

S

alah
satu
tolak
ukur
keberhasilan industri otomotif
nasional saat ini adalah realisasi
ekspor Kendaraan Bermotor
Hemat Energi dan Harga Terjangkau
(KBH2), selain memenuhi kebutuhan
pasar dalam negeri. Setelah Toyota
Agya masuk pasar Filipina, Wagon R
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produksi PT. Suzuki Indomobil Motor
(PT. SIM) telah merambah pasar
Pakistan. “Hal ini merupakan sebuah
capaian yang cukup membanggakan
bagi kita semua. Diharapkan Indonesia
tidak sekadar menjadi penonton dan
target pasar KBH2, ketika market
segmen ini terus tumbuh. Terutama

pada saat pemberlakuan Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) akhir 2015”,
demikian
disampaikan
Menteri
Perindustrian Mohamad S Hidayat
dalam sambutannya pada acara
Peresmian Ekspor Perdana KBH2
produksi PT. SIM ke Pakistan, di
Bekasi, awal Juni lalu.
Dapat disampaikan, PT SIM
melakukan ekspor perdana mobil
KBH2 Suzuki Karimun Wagon R ke
Pakistan sebanyak 1.200 unit. Jumlah
ini akan meningkat jadi 1.500 unit per
bulan atau setara 20.000 unit selama
tahun fiskal 2014. Suzuki Karimun
Wagon R yang diekspor ke Pakistan
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mampu memenuhi kebutuhan pasar
luar negeri di 84 negara tujuan ekspor
di dunia. Ekspor kendaraan dalam
keadaan utuh (CBU) pada tahun 2013
mencapai 170.000 unit atau meningkat
dibanding tahun 2012 sebesar 125.000
unit. Sementara itu, ekspor produk
kendaraan bermotor dalam keadaan
terurai (CKD) pada periode yang sama
tahun 2013 mencapai 105.000 unit
atau meningkat dibanding tahun 2012
sebesar 100.000 unit.

tersebut berupa rangkaian terurai
(completely knocked down/CKD) dengan
tiga tipe, yaitu tipe FX seharga 899
rupee, FXR 1,049 juta rupee, dan tipe
FXL 1,089 juta rupee. Sementara di
pasar dalam negeri, sejak diluncurkan
November 2013 hingga Mei 2014,
mobil ini telah terjual sebanyak 13.702
unit (whole sales).
PT. SIM telah mengekspor mobil
dan motor dalam bentuk CKD maupun
dalam keadaan utuh (completely built
up/CBU). Untuk mobil, ekspor diawali
dalam bentuk CKD ke Malaysia pada
1993. Saat ini produk mobil yang telah
diekspor, diantaranya Grand Vitara,
Swift, SX4, Ertiga, dan APV. Kemudian
pada 2005 melalui produk MPVnya, yakni APV, Suzuki meluaskan
ekspor dalam bentuk CBU ke wilayah
Asia, Oceania, Timur Tengah, Afrika,
Amerika Latin, Karibia, atau total
ke sekitar 48 negara. Khusus produk
Ertiga, telah diekspor pada 2013 lalu ke
Thailand dan Brunei pada 2014 dalam
bentuk CBU.
Untuk kendaraan roda dua, ekspor
diawali pada 1994 ke Vietnam. Produk
seperti Satria FU150, Nex, Let’s, Smash
Titan telah diekspor ke Thailand,
Filipina, Vietnam, Kamboja, Jepang,
China dan Kolombia. Ditargetkan
tahun ini Suzuki Indonesia akan

lakukan ekspor Satria FU 150 ke
Myanmar. Sementara itu, pada 2013
kendaraan roda empat Suzuki telah
terjual sebanyak 26.533 unit dan untuk
motor terjual 114.335 unit dengan
total pendapatan Rp 3,16 triliun. Total
pendapatan dari ekspor komponen
sebanyak Rp 161miliar. Ditargetkan,
Suzuki Indomobil akan mengekspor
mobil sebanyak 50.000 unit dan motor
sebanyak 190.000 unit.
Menurut
Menperin,
sejak
diluncurkan pada tahun 2013, produk
KBH2 Indonesia telah diserap dengan
baik oleh pasar dalam negeri bahkan juga
diminati oleh pasar luar negeri. Hingga
saat ini, produk KBH2 Indonesia telah
diekspor ke Filipina dan Pakistan. Hal
tersebut, pada satu sisi menunjukkan
bahwa KBH2 yang diproduksi
Indonesia telah memiliki kualitas yang
cukup diandalkan sehingga mendapat
respon baik oleh pasar dalam negeri
maupun ekspor. Sedangkan pada sisi
lain, capaian tersebut merupakan
sebuah bukti nyata bahwa program
pengembangan produksi KBH2 yang
dicanangkan oleh Pemerintah sejak
tahun 2013 sudah tepat dan sejalan
dengan perkembangan bisnis otomotif
dewasa ini.
Dapat
disampaikan,
produk
otomotif nasional hingga saat ini telah

“Dengan semakin meningkatnya
kualitas produk otomotif nasional
ditambah dengan semakin diminatinya
produk KBH2 produksi Indonesia oleh
berbagai negara tujuan ekspor saat
ini, maka saya yakin ekspor produk
otomotif nasional ke depan akan
terus meningkat,” tegas Menperin.
Diperkirakan tahun 2014 volume
ekspor akan semakin meningkat hingga
mencapai 200.000 unit untuk CBU
dan 110.000 unit untuk CKD. Oleh
karena itu, Kementerian Perindustrian
terus mendorong produksi, ekspor,
penguasaan teknologi, dan pendalaman
struktur industri agar harapan
Indonesia menjadi salah satu basis
produk otomotif di dunia akan segera
terwujud.
Pada kesempatan yang sama,
Vice President Director Suzuki
Motor Corporation Toshihiro Suzuki
mengatakan, pihaknya akan menambah
satu pabrik mobil di kawasan industri
GIIC Cikarang. Pabrik baru ini
menempati lahan seluas 130,7 hektare
(ha). “Pendirian pabrik baru ini untuk
memenuhi kebutuhan kendaraan
Suzuki bagi pasar domestik yang terus
meningkat. Selain itu, juga untuk
mendukung rencana perseroan yang
akan memperluas pasar ekspor,”kata
Toshihiro.
Untuk membangun pabrik ini,
perseroan telah menyiapkan anggaran
USD 1 miliar atau sekitar Rp 11 triliun.
Pabrik ini terdiri dari pabrik mesin dan
transmisi yang telah beroperasi di tahun
ini. Adapun, pabrik perakitan mobil
diperkirakan beroperasi pada 2015. mi
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Investasi Sektor Otomotif
Terus Meningkat
Investasi di sektor industri otomotif dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami
peningkatan, salah satunya ditandai dengan dilakukannya peresmian pabrik ke-2 PT. Honda
Prospect Motor di Karawang sekaligus peluncuran varian baru merek Honda Mobilio.

T

ingginya minat investasi
tersebut
menandakan
bahwa iklim berinvestasi di
Indonesia sudah semakin
meningkat dan telah mampu bersaing
dengan negara produsen otomotif
lainnya di ASEAN. Demikian
disampaikan Menteri Perindustrian
Mohamad
S.
Hidayat
dalam
sambutannya pada acara peresmian
pabrik ke-2 PT. Honda Prospect
Motor di Karawang dan peluncuran
varian baru merek Honda Mobilio
pada pertengahan Januari lalu.
Dapat disampaikan, nilai investasi
di industri otomotif pada tahun ini
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akan tumbuh sekitar 10-12% atau
dari USD 4,3 miliar menjadi Rp 50
triliun jika dibandingkan tahun lalu
sebesar USD 3,9 miliar. Dari jumlah
peningkatan tersebut, sebanyak USD
4,1 miliar merupakan kontribusi dari
penanaman modal asing (PMA) dan
sisanya penanaman modal dalam negeri
(PMDN).
Diperkirakan, arus investasi akan
meningkat ke subsektor komponen,
seiring agenda prinsipal meningkatkan
kandungan lokal dan memproduksi
varian terbarunya. Tahun ini, sebanyak
100 perusahaan komponen baru
akan dibangun di Indonesia. Rata-

rata investasi yang dikucurkan satu
perusahaan mencapai USD 20 juta,
sehingga totalnya mencapai USD
2 miliar atau sekitar Rp 23,2 triliun
(kurs Rp 11.600 per dolar AS).
Sementara itu, di subsektor perakitan,
beberapa prinsipal mobil ternama juga
sudah menyatakan ketertarikannya
berinvestasi di Indonesia.
Pada
kesempatan
tersebut,
Menperin menyampaikan apresiasi yang
setinggi-tingginya atas kepercayaan
serta komitmen PT. Honda Prospect
Motor untuk terus berinvestasi di
Indonesia dan menjadikan Indonesia
sebagai basis produksi beberapa model
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kendaraan merek Honda di ASEAN
bahkan di dunia saat ini. Diharapkan
pembangunan pabrik ke-2 PT. Honda
Prospect Motor di Karawang yang
memiliki kapasitas produksi 120.000
unit/tahun dengan nilai investasi
mencapai Rp. 3,1 Triliun dapat
memberikan kontribusi yang semakin
besar bagi perekonomian Indonesia.
“Melalui pembangunan pabrik
ke-2 ini maka PT. Honda Prospect
Motor tidak hanya menambah
investasinya di Indonesia, tetapi juga
akan menambah penyerapan tenaga
kerja baru, meningkatkan jumlah dan
kepemilikan pemasok (supplier) lokal
dalam kegiatan produksinya, serta
meningkatkan aktivitas ekonomi dalam
jalur distribusinya,” tegas Menperin.
Selanjutnya, dengan dibangunnya
pabrik ke-2 ini akan menciptakan
lapangan kerja sekitar 3.900 orang
tenaga kerja langsung pada industri
perakitan, 12.000 orang tenaga kerja
pada tingkat industri pemasok, serta
sekitar 6.200 orang tenaga kerja pada
tingkat dealer atau distribusi, sehingga
akan memberikan kontribusi yang
semakin besar terhadap perekonomian
Indonesia.
Menurut Menperin, Pemerintah
Indonesia akan terus bertekad
untuk menjaga, meningkatkan dan
menyempurnakan iklim usaha yang
kondusif sehingga para investor
mendapatkan kepastian berusaha

yang lebih baik dalam menyusun
pengembangan industrinya secara lebih
terukur dan terencana.
Di samping itu, sejalan dengan
semakin
meningkatnya
investasi
tersebut, maka industri kendaraan
bermotor dalam negeri pun semakin
berkembang dan terus mengalami
pertumbuhan yang cukup pesat. Hal
tersebut tercermin dari angka penjualan
maupun produksi yang terus meningkat,
dimana penjualan kendaraan bermotor
roda empat tahun 2012 telah mencapai
1,1 juta unit dan pada tahun 2013
telah mampu menembus angka 1,2 juta
unit. Angka penjualan ini akan terus
meningkat sesuai dengan peningkatan
ekonomi Indonesia. “Harapan saya,
semoga dengan dibangunnya pabrik
ke-2 ini maka pangsa pasar produk
Honda dalam mengisi pasar dalam
negeri akan semakin besar”.
Selanjutnya, Menperin menegaskan
bahwa kata kunci dalam memenangkan
persaingan global industri otomotif

dewasa ini adalah adanya upaya-upaya
kreatif dan inovatif yang dilakukan
secara konsisten dan berkelanjutan, yang
bisa dicapai melalui pengembangan
sumber daya manusia yang berkualitas
disamping penyediaan infrastruktur
pendukungnya.
“Oleh
karena
itu,
saya
mengharapkan PT. Honda Prospect
Motor tidak berhenti melakukan
peningkatan kemampuan sumber daya
manusia secara semaksimal mungkin
dengan melibatkan dalam kegiatan
produksi, agar produk yang dihasilkan
semakin dicintai oleh masyarakat dan
mengakar di bumi Indonesia, sehingga
pada akhirnya akan semakin berdaya
saing di pasar lokal maupun global,”
tegas Menperin.
Pada kesempatan yang sama,
President
&
Chief
Executive
Officer Honda Motor Co Ltd
Takanobu Ito mengatakan, Indonesia
merupakan pasar yang penting bagi
Honda dan memiliki potensi yang
besar. Pembangunan pabrik kedua
merupakan komitmen Honda untuk
memenuhi permintaan pasar dengan
menghadirkan produk berkualitas
tertinggi. Sementara itu, menurut
Presiden Direktur PT HPM, Tomoki
Uchida, peresmian pabrik baru Honda
kedua merupakan tonggak bersejarah
bagi Honda di Indonesia. Pabrik
tersebut akan menggenjot kapasitas
produksi dan penjualan Honda di
Indonesia. mi
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Konsumsi
Semen Naik 3%
JAKARTA—Asosiasi Semen Indonesia (ASI) mencatat, konsumsi semen nasional sepanjang
semester I tahun 2014 mencapai 28,944 juta ton. Angka itu naik 3,9% dibandingkan periode
sama tahun 2013.

S

ementara itu, konsumsi pada
bulan Juni 2014 naik 5,3%
menjadi 5,159 juta ton dari
Juni 2013. Menurut data
ASI, pertumbuhan konsumsi tertinggi
selama semester I 2014 terjadi di
Sulawesi dengan 5,7% menjadi 2,1
juta ton dibandingkan periode sama
2013. Meski, pada Juni 2014, konsumsi
semen di Sulawesi justru anjlok 7,6%
menjadi 336.406 ton dibandingkan
Juni 2013.
Sementara itu, konsumsi semen
42
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di Jawa dan Sumatera pada semester
I 2014 dan Juni 2014 sama-sama
menunjukkan pertumbuhan positif.
Selama semester I 2014, konsumsi
semen di pulau Jawa tercatat tumbuh
5,6% menjadi 16,326 juta ton
dibandingkan periode sama 2013. Dan,
tumbuh 8,7% menjadi 3,038 juta ton
pada Juni 2014. Sedangkan, konsumsi
di pulau Sumatera mencapai 1,073
juta ton pada Juni 2014 atau naik 4,6%
dibandingkan Juni 2013. Dan, selama
semester I 2014 naik 1,4% menjadi

6,063 juta ton dibandingkan periode
sama 2013.
Konsumsi semen di Bali dan Nusa
Tenggara pada Juni 2014 melonjak
hingga 10,9% menjadi 296.858 ton
dibandingkan Juni 2013. Namun, secara
total konsumsi semester I 2014 anjlok
sebesar 0,9% menjadi 1,615 juta ton.
Di Kalimantan, konsumsi semen pada
Juni 2014 mengalami penurunan 5,7%
menjadi 325.271 ton. Namun, secara
total semester I 2014 tumbuh 2,8%
menjadi 2,208 juta ton dibandingkan
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periode sama 2013. Sedangkan,
untuk wilayah Indonesia Timur,
konsumsi semen selama semester I
2014 anjlok 1,9% menjadi 632.559
ton dibandingkan periode sama 2013.
Meski, pada bulan Juni 2014 melonjak
8,8% menjadi 89.590 ton.
Menurut Widodo, permintaan
selama bulan Juni 2014 cukup bagus,
meski kondisi pasar di luar Pulau Jawa
masih memprihatinkan. Khususnya di
Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia
Timur. Pasar di wilayah tersebut
belum menggembirakan. Menurun
dibandingkan tahun lalu. Jawa, Nusa
Tenggara, dan Sumatera menikmati
kenaikan permintaan.
“Pertumbuhan konsumsi selama
semester I tahun ini masih di bawah
target, hanya naik 3,9%. Harapan
kami, bisa tumbuh 5-6%. Diharapkan,
semester II nanti bisa meningkat 6-8%
sehingga rata-rata untuk setahun 2014
bisa tumbuh minimal 5% dari tahun

2013,” kata Ketua Umum ASI Widodo
Santoso di Jakarta, Kamis (10/7).
Widodo optimis, konsumsi semen
pada triwulan III 2014 akan meningkat.
Pasalnya, jelas dia, ditopang dengan

pertumbuhan permintaan pada bulan
Juni yang sekitar 5,3% dan pelaksanaan
Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 yang
berlangsung kondusif.
“Pembangunan infrastruktur akan
segera menggeliat. Semoga realisasinya
lebih baik. Dengan begitu, seharusnya
triwulan III akan meningkat,” kata
Widodo.
CEO Bosowa Corporation, Erwin
Aksa, menuturkan hal senada. Dia
mengatakan, penurunan pertumbuhan
konsumsi semester I 2014 dipengaruhi
banyak faktor sehingga realisasi pasar
tidak sesuai dengan target.
“Banyak proyek yang tertunda
karena menunggu Pilpres 2014. Tentu
hal itu mempengaruhi penurunan
pertumbuhan
konsumsi
semen
nasional. Selain itu, pemerintah melalui
aturan BI dan OJK juga menyebabkan
pembatasan kepemilikan properti dan
rumah sehingga konsumsi semen d
sektor ini juga stagnan,” kata Erwin.
Dia
berharap,
peningkatan
konsumsi semen diharapkan akan
terealisasi secara
signifikan pada
semester II 2014.
“Menjelang akhir tahun, realisasi
proyek-proyek
pembangunan
akan dilakukan sehingga memacu
peningkatan konsumsi semen. Apalagi
untuk proyek-proyek pemerintah yang
sudah dianggarkan dipastikan akan
terus berjalan meski ada perubahan
pemerintahan,” kata Erwin. mi
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2 Regulasi Baja
Diterbitkan

Pemerintah melalui
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) telah
menerbitkan dua regulasi
baru berbentuk Peraturan
Menteri Perindustrian
(Permenperin) terkait
industri baja nasional.
Pertama, regulasi soal
penunjukan lembaga
sertifikasi SNI Wajib Baja
Batangan untuk Keperluan
Umum (BjKU). Kedua, bahan
baku industri peleburan baja.
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D

alam rangka pelaksanaan
pemberlakuan
dan
pengawasan SNI Baja
Batangan untuk Keperluan
Umum (BjKU) secara wajib, pemerintah
menunjuk
Lembaga
Penilaian
Kesesuaian. Hal ini sesuai dengan isi
Permenperin Nomor 59/M-IND)/
PER/6/2014 tentang Penunjukan
Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam
Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan
Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja
Batangan untuk Keperluan Umum
(BjKU) Secara Wajib.
Menteri Perindustrian (Menperin)
MS Hidayat mengatakan, industri
baja merupakan salah satu sektor
manufaktur yang strategis karena
memiliki nilai tambah tinggi. Sektor ini
terus memberikan kontribusi terhadap

kemampuan
produksi
maupun
ekspornya. Produk BjKU yang wajib
memenuhi ketentuan SNI tersebut
merupakan produk yang berasal dari
produksi dalam negeri maupun produk
impor yang beredar di dalam negeri.
“Pengawasan terhadap penerapan
SNI wajib BjKU akan dilakukan oleh
Dirjen Basis Industri Manufaktur
dan dapat ditugaskan kepada Petugas
Pengawas Standar Produk (PPSP) atau
petugas yang berkompeten. Pengawasan
tersebut dilaksanakan mulai dari proses
produksi sampai pasca produksi dalam
jangka waktu sekurang-kurangnya satu
kali dalam setahun,” kata Menperin.
Dalam Permenperin ini disebutkan
bahwa, Lembaga Sertifikasi Produk
(LSPro) atau Laboratorium Penguji
yang ditunjuk masing-masing harus
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memproses akreditasi kepada Komite
Akreditasi Nasional (KAN) paling
lambat enam bulan sejak diundangkan
Permenperin ini dan melaporkan
perkembangan proses akreditasi kepada
Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim dan
Mutu Industri (BPKIMI) Kemenperin.
LSPro atau Laboratorium Penguji
harus memenuhi persyaratan yang
diakreditasi oleh KAN untuk ruang
lingkup BjKU SNI 7614-2010 dalam
waktu selambat-lambatnya dua tahun
sejak Permenperin ini diundangkan.
Apabila dalam kurun waktu itu belum
terakreditasi, maka penunjukannya
dinyatakan berakhir.
Hasil kinerja sertifikasi dan
pengujian nantinya harus dilaporkan
kepada Direktur Jenderal Basis
Industri Manufaktur dan Kepala Badan
Pengkajian Kebijakan, Iklim dan Mutu
Industri. Laporan itu nantinya terdiri
dari:
A. Kewajiban
LSPro
untuk
menyampaikan:
• Penerbitan
SPPT-SNI,
pengawasan berkala SPPT- SNI
dan pencabutan SPPT-SNI
BjKU yang harus disampaikan
selarnbat-Iambatnya tujuh hari
kerja sejak penerbitan.
• Rekapitulasi penerbitan SPPTSN1, pengawasan berkala SPPTSNI dan pencabutan SPPT-SNI
BjKU dalam kurun waktu satu
tahun, yang harus disampaikan
selarnbat-lambatnya pada tanggal

5 Januari tahun berikutnya
• Perkembangan
kompetensi,
organisasi serta akreditasi LSPro.
B. Kewajiban Laboratorium Penguji
untuk menyampaikan:
• Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau
hasil uji atas pengujian Baja
Batangan
untuk
Keperluan
Umum (BjKU) yang telah
dilakukan dalam kurun waktu
I [satu] bulan, yang harus
disampaikan selambat-lambatnya
pada tanggal 5 bulan berikutnya.
• Rekapitulasi Sertifikat Hasil
Uji (SHU) atau hasil uji atas
pengujian Baja Batangan untuk
Keperluan Umum (BjKU) yang
telah dilakukan dalam kurun
waktu satu tahun, yang harus
disampaikan selarnbat-lambatnya
pada tanggal 5 Januari tahun
berikutnya.
• Perkembangan
kompetensi,
organisasi
dan
akreditas
Laboratorium Penguji.
Bahan Baku Peleburan Baja
Bahan baku industri peleburan baja
terdiri dari besi spons (Direct Reduced
Iron/DRI), pig iron, Hot Briquetted
Iron (HBI), dan Cold Briquetted Iron
(CBI)) dan Bahan Baku Daur Ulang
(B2DU) besi baja. Dirjen Basis Industri
Manufaktur
Kemenperin
Benny
Wachyudi mengatakan, pasokan energi
dan bahan baku di dalam negeri belum

bisa mencukupi kebutuhan pasokan
industri baja dalam negeri.
“Kita terus mendorong program
hilirisasi industri mineral untuk
meningkatkan daya saing industri baja,”
kata Benny.
Kemenperin mencatat, industri
baja nasional tumbuh dengan pesat.
Tahun 2013, pertumbuhan di atas 10
persen. Kebutuhan baja di dalam negeri
berkisar 12 juta ton, tapi produksi
dalam negeri total hanya 6 juta ton.
Jika dilihat dari konsumsi baja per
kapita, konsumsi baja di Indonesia
diperkirakan baru 40 juta ton.
Diharapkan tahun 2020 konsumsi baja
nasional bisa mencapai 70 kilogram per
kapita. Sedangkan konsumsi baja per
kapita di negara maju mencapai 600
kilogram.
Dalam
Permenperin
Nomor
61/M-IND/PER/7/2014
tentang
Bahan Baku Daur Ulang (B2DU) untuk
Industri Peleburan Baja, disebutkan
bahwa
sebagian
besar
industri
peleburan baja nasional menggunakan
bahan baku daur ulang berbentuk
skrap besi dan baja yang mengandung
material ikutan (impurities). Dengan
proses pengolahan bahan baku daur
ulang, maka industri peleburan baja
dapat meningkatkan efisiensi proses
produksi.
Bahan baku daur ulang berbentuk
skrap besi dan baja yang dilebur
dengan teknologi proses peleburan
pada temperatur diatas 15.000 0C dan
mengubah material ikutan (impurities)
menjadi debu dan terak sehingga
dampak lingkungan terkendali.
B2Du besi baja hanya dapat diimpor
oleh pemegang Surat Izin Penggunaan
B2DU besi baja yang telah memennuhi
ketentuan umum di bidang impor
dan tidak dapat dipindahtangankan.
Pemegang surat izin itu wajib
melaporkan realisasi impor B2Du besi
baja setiap enam bulan dalam tahun
berjalan kepada Direktur Pembina
Industri.
Untuk mendapatkan surat izin
tersebut, perusahaan pemohon wajib
membuktikan Laporan Hasil Verifikasi
yang diterbitkan oleh Surveyor yang
ditunjuk Menteri. mi

Media Industri • No. 02 - 2014

45

Teknologi

Hilon Insulation
Teknologi Peredam Panas yang Ramah Lingkungan
Sebagai negara tropis,
Indonesia hanya mengenal
dua musim utama, yakni
musim hujan dan musim
kemarau . Di saat musim
kemarau, intensitas sinar
matahari begitu kuat
sehingga membuat suhu di
luar maupun dalam ruangan
menjadi lebih panas.

U

ntuk
meredam
panas
yang ditimbulkan sinar
matahari, PT Hilon Felt
memproduksi
sebuah
produk peredam panas dan peredam
suara yang dinamakan Hilon Insulation.

Menurut Handri Arisandi, ST,
pejabat PT Hilon Felt yang bertanggung
construction
jawab
di
bidang
material,
Hilon Insulation adalah
insulasi berbahan baku polyester yang
berfungsi meredam panas dan sekaligus
bisa juga meredam suara. Insulasi ini
diaplikasikan pada atap pabrik, gudang,
rumah, otomotif dan lain sebagainya
Produk peredam panas dan
peredam suara ini diproduksi dengan
menggunakan bahan dan proses
teknologi yang ramah lingkungan.
Bahan baku yang dipakai adalah
PET yang berasal dari botol plastik
minuman, makanan dan sebagainya.
“Proses produksinya, bahan PET
didaur ulang melalui proses teknologi
pencacahan dan peleburan dengan
menggunakan bahan kimia tambahan
dan diubah menjadi polyester fiber,”
ujar Handri.
46
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Langkah
selanjutnya
adalah
mengubah bahan polyester fiber
tersebut menjadi lembaran-lembaran
busa atau spoon. Lembaran busa atau
spoon inilah yang disebut produk
peredam panas dan peredam suara.

Walaupun menggunakan bahan
yang sederhana, namun kemampuan
produk Hilon dalam meredam panas
dan meredam suara cukup baik dan
tidak kalah dengan produk dari bahan
lainnya.

Digunakannya PET dalam produksi
bahan peredam panas karena bahan ini
memiliki sejumlah keuntungan, seperti
tahan lama dan aman bagi kesehatan
manusia, tidak menimbulkan gatal atau
iritasi pada kulit serta tidak berbau.

Produk
Hilon
memiliki
kemampuan mengurangi suhu panas
di dalam ruangan cukup besar. Peredam
panas dan peredam suara itu mampu
menurunkan panas dari 60 derajat
celsius menjadi 33 derajat celcius. Selain
itu, produk ini juga mampu meredam
suara sekitar 20% hingga 30%.

“Kami juga ingin menciptakan
produk yang go green dengan mendaur
ulang bahan-bahan yang tidak bisa
hancur di alam,” ujar Handri
Kegiatan produksi Hilon Insulation
dilakukan
dibawah
pengendalian
mutu dan pengujian riset, sehingga
memastikan produk ini sejajar dengan
produk yang ada di pasaran. Apalagi
produk Hilon Insulation diproduksi
oleh pabrik bersertifikat ISO 9001 dan
ISO 14000.
Handry
menegaskan
hampir
semua bahan baku diperoleh di dalam
negeri, Hanya sebagian kecil saja dari
bahan kimia tambahan yang diperoleh
perusahaan dari impor. TKDN dari
kegiatan produksi Hilon kini sudah
mencapai 95%.

Hilon Insulation sudah diproduksi
sejak tahun 1983. Pemasaran produk ini
tidak hanya menjangkau pasar dalam
negeri saja, tetapi juga sudah diekspor
ke sejumlah negara, seperti Korea
Selatan dan negara-negara ASEAN,
terutama Malaysia, Singapura dan
Thailand. mi
INFORMASI
PT Hilon Felt
Kantor :
Kawasan Industri Pasar Kemis, Jalan
Putra Utama Nomor 11, Tangerang,
15560, Indonesia.
Telp/Fax: (T) 6221 5909626 (F) 6221
590 9620
Web : hiloninside.com
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Roket Pertahanan Pindad

R-Han 122 adalah produk roket untuk keperluan pertahanan atau militer yang dikembangkan oleh
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Proyek pengembangan roket pertahanan R-Han 122
ini melibatkan Balitbang Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Riset dan Teknologi
(Kemenristek), PT Pindad, LAPAN, perguruan tinggi, dan pihak terkait lainnya.

B

erdasarkan penelusuran di
Kementerian Pertahanan, ide
produksi roket dalam negeri
mulai tercetus tahun 2007.
Saat itu Kemenristek membentuk
Tim D-230 untuk mengembangkan
penelitian roket hulu ledak berdiameter
122 milimeter dengan jarak jangkau 20
kilometer. Prototipe roket D-230 itu
dibeli Kementerian Pertahanan yang
menggandeng PT Pindad Indonesia,
untuk memperkuat program 1.000
roket. Roket R-Han 122 merupakan
pengembangan dari roket sebelumnya,
yaitu D-230 tipe RX 1210 yang
dikembangkan oleh Kemenristek
dengan kecepatan maksimum 1,8
mach yang uji coba peluncurannya
48
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berlangsung mulus.
Roket R-Han 122 ini merupakan
hasil kerja sama yang sinergis antara
Balitbang Kementerian Pertahanan
RI dengan Kementerian Riset dan
Teknologi (Kemenriset), PT Pindad,
LAPAN, Perguruan Tinggi dan pihak
terkait lainnya. Selanjutnya melakukan
integrasi roket dengan penambahan
warhead (hulu ledak) sehingga roket
berfungsi sebagai senjata yang memiliki
daya ledak yang optimal dengan sasaran
darat ke darat dengan jarak tembak
antara 11-14 km. Dengan adanya
integrasi prototipe roket warhead ini,
diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai
Alutsista TNI yang selama ini masih
tergantung dari luar negeri.

Proses Pembuatan Roket R-Han 122
Saat memasuki bisnis massal,
pemerintah membentuk Konsorsium
Roket Nasional dengan ketuanya
adalah Bapak Sonny Ibrahim sebagai
Ketua Program Roket Nasional PT
DI yang menjelaskan bahwa rencana
pembuatan roket secara massal
sebenarnya sudah ada sejak 2005.
Namun, baru dikembangkan roket
D-230 pada 2007 hingga terbentuk
konsorsium tersebut. Konsorsium
itu beranggotakan sejumlah industri
strategis yang mengerjakan bermacam
komponen roket. Selain digunakan
sebagai sistem pertahanan juga akan
digunakan sebagai penelitian satelit.
Dalam konsorsium tersebut terdapat

Teknologi

PT Pindad yang mengembangkan
launcher dan firing system dengan
laras 16/ warhead dan mobil launcher
(hulu ledak). Kemudian, PT Dahana
menyediakan propellant. PT Krakatau
Steel untuk mengembangkan material
tabung dan struktur roket. PT DI
membuat desain dan menguji jarak
terbang. Pendukung lainnya seperti
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika turut mendukung dengan
menyediakan alat penentu posisi
jatuhnya roket. ITB turut menyediakan
sistem
kamera
nirkabel
untuk
menangkap dan mengirim gambar saat
roket tiba di sasaran. Demikian halnya
dengan UGM Yogya, ITS Surabaya,
Universitas Ahmad Dahlan, Universitas
Suryadharma, Universitas Negeri 11
Maret dan Politeknik Elektronika
Negeri Surabaya yang terlibat dalam
proses pembuatannya.
Proses Riset Roket R-Han 122
Pembuatan roket militer ini cukup
menarik, karena para periset beberapa
kali melakukan uji coba hingga
menemukan kesempurnaan pada roket
R-Han 122. Pada awalnya, tahun 2003
silam periset menggunakan ketebalan
baja 1,2 mm, tetapi kemudian produk
tersebut justru cepat jebol. Maka dari
itu, mulai diperbaiki sistem isolasi
termal. Saat roket meluncur sempurna
dibutuhkan suhu 3.000 0C. Pembakaran
itu bisa berakibat fatal, apabila sistem
isolasi termal tidak bekerja dengan baik.
Oleh karena itu, di ruang isolasi termal
diberi karet atau polimer yang bisa
menghambat panas. Untuk materialnya,
dipilih bahan ringan, yakni aluminium,
agar bisa menghambat panas. Sehingga
termalnya dapat bekerja dengan cukup
baik, dan roket itu pun akhirnya dapat
terbang tepat sasaran serta tidak pernah
rusak selama uji coba.
Serangkaian uji coba roket itu,
untuk melihat kemampuan strategis
yang dimiliki oleh industri pertahanan
dalam negeri kita dalam menguasai ilmu
peroketan. Banyak negara maju yang
sudah menguasai ilmu tersebut, namun
enggan membagi karena dinilai sangat
strategis. Maka dari itu, Pemerintah
berusaha
mengadakan
penelitian
dan mengembangkan kemampuan

yang ada guna menguasai teknologi
tersebut untuk kepentingan nasional
ke depannya. Uji coba ini adalah
bagian dari upaya untuk meningkatkan
kemampuan teknologi di bidang roket.
Pemerintah bersama dengan industri
strategi bersinergi dalam hal ini untuk
mengembangkan roket.
Pengembangan Roket R-Han 122
Dalam
pengembangannya,
Indonesia harus mandiri dalam
penelitian dan rekayasa teknologi di
bidang pertahanan negara sebagai
pemacu para peneliti Indonesia. Oleh
karena itu, Roket berkaliber 122
mm ini terwujud yang rencananya
akan ditempatkan sebagian besar di
KRI (kapal-kapal perang RI). Tak
ketinggalan juga, Armed yang menjadi
bagian dari institusi TNI Angkatan
Darat dilibatkan dalam penggunaan
senjata ini karena fokus sasarannya
adalah sasaran darat. Roket R-Han 122
ini juga dikembangkan dalam rangka
mengurangi ketergantungan pengadaan
dari luar negeri dengan memberdayakan
potensi dan kemampuan industri
pertahanan dalam negeri.
Selama ini, menurut Menhan,
Indonesia masih membeli roket dari
Amerika Serikat. Tapi kemudian,
“Dengan harga satu roket R-Han 122
membutuhkan dana Rp 75 juta yang
artinya untuk 500 roket dibutuhkan Rp
37,5 miliar akan jauh lebih murah jika
dibandingkan dengan membeli dari

luar negeri yang harganya mencapai 110
juta rupiah per roket,” jelas Menhan
seraya menambahkan bahwa 500 roket
tahap awal ini merupakan bagian dari
1.000 roket yang ditargetkan. Idealnya
kebutuhan roket untuk peralatan
pertahanan RI lebih dari 500 unit.
Sebanyak 750 roket diselesaikan
pembuatannya pada tahun 2013 dan
jika tidak ada halangan program ini
akan selesai pada 2014 mendatang
dalam program produksi 1.000 roket
pertahanan untuk TNI Angkatan
Darat dan TNI Angkatan Laut.
Menyinggung
apakah
roket
R-Han 122 hasil karya anak bangsa
ini akan dijual ke luar negeri, Menhan
mengatakan, suatu produk bila sudah
teruji baru dipasarkan. “Untuk saat ini
R-Han 122 dipakai sendiri,” katanya
seraya menggarisbawahi, Indonesia
sebagai negara kepulauan yang luas
membutuhkan sistem pertahanan yang
lebih baik untuk mempertahankan
wilayahnya
terutama
wilayah
perbatasan.
Dengan produksi mandiri ini, maka
negara-negara lain tidak akan mudah
meremehkan produksi hasil karya
putera bangsa Indonesia sehingga
meningkatkan detterence / efek gentar
yang dimiliki oleh TNI. Pada akhirnya,
kerjasama ini diharapkan mampu
memperkuat
kedaulatan
Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
mi

Media Industri • No. 02 - 2014

49

Insert

BBTPPI Semarang

Permintaan Jasa Meningkat,
Kapasitas Pelayanan Stagnan

Permintaan layanan jasa
pencegahan pencemaran
akibat kegiatan industri
baik berupa jasa pengujian
sampel, jasa konsultasi,
pelatihan maupun rancang
bangun teknologi pencegahan
pencemaran industri di tanah
air dalam beberapa tahun
terakhir ini terus tumbuh
sejalan dengan perkembangan
industri itu sendiri.
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amun
sayangnya,
peningkatan permintaan
itu tidak diimbangi dengan
peningkatan
kapasitas
pelayanan baik dari segi infrastruktur
pelayanan jasa seperti laboratorium
pengujian
berikut
peralatannya
maupun sumber daya manusianya.
Infrastruktur yang ada saat ini berupa
bangunan dan peralatan laboratorium
umumnya sudah cukup tua. Kondisi
ini cukup memprihatinkan karena
selain dapat meningkatkan risiko
pencemaran lingkungan industri, juga
dapat menghambat pencapaian target
industri hijau (green industry).
Kondisi itu dialami Balai Besar

Teknologi Pencegahan Pencemaran
Industri
(BBTPPI)
Semarang.
Walaupun
permintaan
layanan
jasa pencegahan pencemaran terus
meningkat, namun kapasitas pelayanan
cenderung stagnan atau menurun
akibat berbagai keterbatasan yang ada,
khususnya keterbatasan infrastruktur
dan sumber daya manusia (SDM).
Kepala BBTPPI Semarang, Dr. Ir
Sudarto MM, mengatakan peluang
BBTPPI
untuk
meningkatkan
pelayanan publik kepada industri
di Jawa Tengah sangat terbuka luas.
Bahkan, potensi itu juga terbuka secara
nasional mengingat pelanggannya
terbuka bagi seluruh industri di tanah
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air, khususnya untuk laboratorium
pengujian lingkungan.
“Selama ini pelanggan sudah antri
untuk dilayani, bahkan BBTPPI
terpaksa harus menolak atau menunda
pelayanan karena keterbatasan fasilitas
pengujian, sumber daya manusia
dan infrastruktur lainnya terutama
untuk pengujian kualitas udara,” tutur
Sudarto.
Menurut Sudarto, jumlah SDM
di BBTPPI Semarang cenderung
terus menurun tanpa ada regenerasi
karena sejumlah karyawan memasuki
masa pensiun, sedangkan penambahan
pegawai baru tidak ada. Pada bulan
Januari 2013 karyawan BBTPPI
berjumlah 115 orang, namun pada
bulan Desember 2013 tinggal 112
orang. Padahal permintaan pasar
terhadap layanan jasa BBTPPI terus
meningkat dari tahun ke tahun. Selama
ini saja para karyawan BBTPPI sudah
bekerja overtime mengingat banyaknya
permintaan layanan jasa BBTPPI
sedangkan jumlah karyawannya sangat
terbatas.
Sebagai
contoh,
permintaan
layanan pengujian sampel kepada
BBTPPI selama tahun 2013 mencapai
9.729 sampel, naik sekitar 8,16%
dibandingkan permintaan pengujian
sampel pada tahun 2012 yang mencapai
8.995 sampel.
Beberapa kebutuhan BBTPPI ke
depan adalah kebutuhan akan alat
untuk laboratorium uji kualitas udara
dan SDM analisis. Untuk memenuhi
standar pelayanan minimum saja
dimana untuk satu pengujian akan
memakan waktu selama 14 hari, maka
dibutuhkan personil BBTPPI sebanyak
160 orang, padahal dewasa ini jumlah
SDM yang ada hanya 112 orang.
Dengan jumlah SDM yang ada,
sebetulnya jumlah sampel yang diuji
BBTPPI seyogyanya hanya 7.713
sampel per tahun. Namun mengingat
tingginya
permintaan
layanan
jasa pengujian, BBTPPI terpaksa
menangani 9.700 sampel. Kondisi
ini mengakibatkan beban kerja yang
ditanggung SDM BBTPPI sudah
melampaui standar yang ada sehingga
menjadi overloaded. “Saat ini kami
sudah kewalahan menangani tingginya

beban kerja. Hari libur pun kami
terpaksa harus bekerja karena berbagai
keterbatasan yang ada. Sarana dan
SDM sudah digunakan seoptimal
mungkin.”
Ke depan, tutur Sudarto, ada tiga
sektor jasa yang akan mengalami
lonjakan permintaan dari kalangan
industri, yaitu social mapping, audit
energi dan diklat. Beberapa layanan
jasa yang akan mengalami peningkatan
permintaan diantaranya pelatihan
teknik efisiensi pemanfaatan air dan
penggunaan biten untuk penggumpalan
tahu (pada IKM tahu), pelatihan
teknologi pengolahan limbah blue jeans,
pelatihan teknologi proses pengolahan
garam, pelatihan teknologi tepat guna
pembuatan tepung buah mangrove,
alih teknologi proses pembuatan
pupuk dengan bioteknologi. BBTPPI
Semarang mengembangkan teknologi
pengolahan limbah, baik limbah padat,
cair maupun gas. Dalam penerapannya,
teknologi
tersebut
digabungkan/
disinergikan dengan teknik fisika,
kimia atau biologi (aerob dan
anaerob). Penggabungan menghasilkan
kombinasi yang tepat antara teknologi,
proses dan manajemen yang optimal
dalam mengatasi persoalan di lapangan.
Beberapa terobosan teknologi
pencegahan
pencemaran
yang
dilakukan
BBTPPI
diantaranya
mendesain alat penangkap abu terbang
(fly-ash) di pabrik gula (alat ini sudah
diterapkan di pabrik gula di Kudus,
Jawa Tengah sejak tahun 1991); alat
penangkap gas amoniak di industri
siklamat; perancangan dan pembuatan
Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) dan lain-lain.

“BBTPPI siap membantu industri
dalam mengatasi masalah pencemaran
dan limbah di industri melalui
pelayanan jasa konsultasi dalam rangka
mendukung terciptanya industri hijau,”
tegas Sudarto.
BBTPPI juga telah berhasil
menciptakan sejumlah teknologi tepat
guna diantaranya teknologi untuk
pengolahan garam rakyat dan teknologi
tepungisasi buah mangrove. Teknologi
tepat guna untuk pengolahan garam
rakyat sudah diterapkan di 11 sentra
garam rakyat yang melibatkan
105.000 petani garam rakyat untuk
memproduksi garam konsumsi dan
garam industri dengan produk samping
berupa biten yang berguna sebagai
penggumpal tahu.
Dengan terobosan teknologi tepat
guna itu, produktivitas petani garam
dapat ditingkatkan minimal sebesar
20%, mutu garam yang diproduksi
bisa dinaikkan menjadi K1 dan
seragam, dan harga minimal yang
diterima petani meningkat menjadi
Rp 550/kg. Hasil penelitian BBTPPI
menunjukkan bahwa produksi garam
bisa ditingkatkan dari 88 ton/ha dalam
kurun waktu 11 bulan menjadi 125 ton/
ha dalam kurun waktu 4,5 bulan.
Sementara
melalui
teknologi
tepungisasi buah mangrove, diharapkan
masyarakat di sekitar pantai dapat
memanfaatkan buah mangrove sebagai
alternatif sumber karbohidrat sekaligus
terpicu untuk menjaga kelestarian
hutan mangrove yang sangat penting
untuk mencegah abrasi pantai maupun
bagi kelestarian ekosistem lingkungan
pantai sebagai habitat udang dan ikan
bandeng. mi
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Membangun SDM Industri
Berbasis Kompetensi

Dalam upaya melakukan
pembangunan sumber
daya manusia (SDM) yang
kompeten, Kementerian
Perindustrian sepakat
melakukan kerjasama dengan
Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan melalui
penandatangan nota
kesepahaman (MoU).
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oU
tersebut
ditandangani
oleh
Sekjen
Kemenperin
Ansari Bukhari dan
Sekjen Kemendikbud Ainun Na’im
pada 27 Juni 2014 di Kementerian
Perindustrian, Jakarta, merupakan
bentuk
kesepakatan
kerjasama
tentang Pendirian dan Pengembangan
Akademi Komunitas di Indonesia,
khususnya penyelenggaraan Akademi
Komunitas di lingkungan Kementerian
Perindustrian
untuk
memenuhi
kebutuhan tenaga kerja industri tingkat
ahli pertama dan ahli muda.
Ruang lingkup Nota Kesepahaman
meliputi: (1) Peningkatan hubungan
dan kerja sama antara Akademi
Komunitas dengan lembaga atau
badan usaha lain yang masuk dalam

kewenangan masing-masing pihak
demi
kepentingan
pembangunan
nasional Indonesia; (2) Penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan serta
kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat
dalam
rangka
pembinaan
dan
peningkatan kemampuan Akademi
Komunitas di Indonesia;
(3)
Penyebarluasan
informasi
mengenai kebijakan pemerintah di
bidang pengembangan pendidikan,
pelatihan dan peningkatan kompetensi
kepada instruktur, penyedia layanan
dan tenaga ahli lainnya yang dapat
mendukung pengembangan Akademi
Komunitas di Indonesia; dan (4)
Penyampaian informasi mengenai
permasalahan dan pengembangan
terkait dengan kerja sama yang
dilaksanakan
dalam
mendukung
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pengembangan Akademi Komunitas di
Indonesia.
Di samping itu, MoU juga
menjelaskan mengenai tugas dari kedua
pihak. Dalam hal ini, tugas Kementerian
Perindustrian,
antara
lain:
(a)
memfasilitasi pengembangan Akademi
Komunitas sesuai dengan keunggulan
lokal untuk memenuhi kebutuhan
dunia usaha dan dunia industri; (b)
membentuk dan menyelenggarakan
Akademi Komunitas di lingkungan
Kementerian Perindustrian untuk
memenuhi kebutuhan tenaga kerja
sektor industri; dan (c) memfasilitasi
penempatan
lulusan
Akademi
Komunitas di lingkungan Kementerian
Perindustrian pada perusahaan industri.
Sedangkan, tugas Kementerian
Pendidikan
dan
Kebudayaan,
diantaranya: (a) membentuk dan
menyelenggarakan
Akademi
Komunitas sesuai dengan keunggulan
lokal untuk memenuhi kebutuhan
dunia usaha dan dunia industri;
serta (b) melakukan pembinaan
akademik penyelenggaraan Akademi
Komunitas di lingkungan Kementerian
Perindustrian.
Dalam
sambutannya,
Sekjen
Kemenperin
mengatakan,
sektor
industri merupakan salah satu
penggerak
utama
pertumbuhan
ekonomi nasional karena berperan
penting dalam menciptakan nilai
tambah, perolehan
devisa
dan
penyerapan tenaga kerja dengan
tujuan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.
Dapat
disampaikan,
pada akhir tahun 2013 pertumbuhan
sektor industri pengolahan non-migas
mencapai 6,10% atau lebih tinggi
dari pertumbuhan ekonomi sebesar
5,78%. Sasaran utama pembangunan
industri nasional tahun 2014, antara
lain pertumbuhan industri pengolahan
nonmigas sebesar 6,8% dan penyerapan
tenaga kerja sebanyak 400 ribu orang.
Sementara itu, sampai dengan triwulan
I tahun 2014, pertumbuhan industri
mencapai 5,56% atau masih lebih
tinggi dari pertumbuhan ekonomi
sebesar 5,21%.
Selanjutnya, jumlah tenaga kerja
di sektor industri manufaktur terus
mengalami peningkatan dari tahun

ke tahun, yaitu dari 12,37 juta orang
pada tahun 2011 menjadi sekitar 15,73
juta orang pada tahun 2013. Industri
manufaktur telah menyerap lebh
kurang 13,87% tenaga kerja Indonesia
dan menduduki peringkat 4 terbesar
sesudah pertanian, perdagangan, dan
jasa. “Untuk mendukung program
hilirisasi industri berbasis agro, migas
dan bahan tambang mineral, dan untuk
pengembangan industri manufaktur
perlu didukung tenaga kerja industri
yang
kompeten,” tegas
Sekjen
Kemenperin.
Sebagai upaya antisipasi terhadap
pemberlakuan ASEAN Economic
Community (AEC) pada tahun 2015
dan untuk mempersiapkan tenaga kerja
industri agar dapat bersaing di tingkat
ASEAN, Kementerian Perindustrian
telah melakukan beberapa langkah,
antara lain: (a) Sekolah Menengah
Kejuruan dan Pendidikan Tinggi
Vokasi di lingkungan Kementerian
Perindustrian
telah
diarahkan
menyelenggarakan pendidikan berbasis
spesialiasi dan kompetensi yang
dilengkapi dengan teaching factory,
Lembaga
Sertifikasi
Kompetensi
(LSP) dan Tempat Uji Kompetensi
(TUK); (b) Balai Diklat Industri lebih
mengutamakan pada penyelenggaraan
diklat untuk menyiapkan tenaga kerja
industri terampil dengan sistem three in
one (pelatihan-sertifikasi-penempatan)
bekerjasama
dengan
perusahaan
industri dan asosiasi industri sehingga
lulusan pelatihan dapat ditempatkan
untuk bekerja pada perusahaan industri;
(c) Untuk memenuhi kebutuhan
tenaga kerja industri tingkat ahli
pratama dan ahli muda, Sekolah
Tinggi dan Akademi di lingkungan
Kementerian Perindustrian bekerjasama
dengan perusahaan industri dan asosiasi

industri menyelenggarakan program
D1 dan D2 yang semua lulusannya
langsung ditempatkan bekerja pada
perusahaan industri terkait,; dan (d)
Melakukan perubahan nomenklatur
Sekolah Tinggi dan Akademi di
Kementerian Perindustrian menjadi
Politeknik, yang saat ini sedang dalam
tahap penyelesaian bersama dengan
Direktur Kelembagaan Ditjen Dikti
Kemendibud.
Sementara itu, dalam UndangUndang Perindustrian No 3 Tahun 2014,
terdapat 14 pasal yang mengamanatkan
perlunya pembangunan SDM Industri
yang kompeten. Oleh karena itu, saat ini
sedang disiapkan Peraturan Pemerintah
tentang pelaksanaan pembangunan
tenaga kerja industri, antara lain
melalui pendidikan vokasi Industri
berbasis kompetensi, pendidikan dan
pelatihan industri berbasis kompetensi,
pemagangan industri, serta penerapan
sistem sertifikasi kompetensi terhadap
tenaga kerja industri.
“Kebutuhan
tenaga
kerja
industri kompeten saat ini masih
sangat tinggi, hal ini ditunjukkan
dengan besarnya animo dunia usaha
industri terhadap rencana pendirian
dan
pengembangan
Akademi
Komunitas yang diselenggarakan oleh
Kementerian Perindustrian,” tegas
Sekjen Kemenperin. Oleh karena itu,
penyelenggaraan Akademi Komunitas
yang akan didirikan dan dikembangkan
oleh Kementerian Perindustrian harus
mengacu pada RPP yang sedang
dipersiapkan, yaitu Akademi Komunitas
yang berbasis kompetensi mengacu
pada SKKNI sesuai kebutuhan sektor
industri, serta dilengkapi dengan sarana
dan prasarana berupa teaching factory,
Lembaga Sertifikasi Kompetensi dan
Tempat Uji Kompetensi. mi
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Peringkat Daya
Saing Indonesia
Di Dunia

(disarikan dari The Global Competitiveness Report 2013-2014)
Oleh : Dyah Winarni Poedjiwati
Staf Ahli Bidang Sumber Daya Industri dan Teknologi, Kementerian Perindustrian

D

i tengah era persaingan
global yang semakin ketat
yang ditandai dengan
semakin
rendahnya
perlindungan tarif bea masuk serta
semakin bebas dan derasnya arus
barang dan jasa antar negara, kiranya
tidak berlebihan apabila dikatakan
bahwa kekuatan daya saing suatu negara
menjadi prasyarat utama sebagai motor
penggerak pertumbuhan ekonomi serta
menjadi kekuatan dominan dalam
menghadapi, mempertahankan diri dan
memenangkan persaingan global. Bagi
pebisnis maupun investor, penentu
daya saing suatu negara tidak lagi
hanya mencakup faktor sumber daya
alam yang dimiliki negara tersebut,
melainkan juga faktor kesiapan
sumber daya manusia, kesiapan
teknologi, pengembangan inovasi
serta ketersediaan sumber pembiayaan
bagi pengembangan sektor riil dalam
perekonomian.
Peringkat Daya Saing Indonesia
2013-2014
Indonesia, dari tahun ke tahun
menunjukkan kemajuan berarti di
mata dunia, hal ini ditandai dengan
naiknya peringkat daya saing global
(Global Competitive Index - GCI)
Indonesia versi World Economic
Forum, dari peringkat ke-50 (dari
148 negara di dunia) pada periode
2012-2013, menjadi peringkat ke-38
selama periode 2013-2014. Apabila
dibandingkan dengan beberapa negara
Asia, peringkat Indonesia pada periode
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2013-2014 tersebut memang masih
berada dibawah Malaysia (ke-24),
Thailand (ke-37) dan China (ke-29),
namun demikian kita patut berbesar
hati karena peringkat Indonesia
dimaksud telah berada jauh diatas India
(ke-60), Vietnam (ke-70) dan Filipina
(ke-59).
Pengukuran Global Competitive
Index (GCI).
Apabila kita meneliti lebih jauh
unsur-unsur GCI yang menjadi dasar
penilaian dalam menetapkan peringkat
daya saing suatu negara, terdapat 12
pilar GCI yang terbagi ke dalam 3
(tiga) kelompok sub-index :
A. Sub index pertama, Basic
Requirement Subindex terdiri dari 4
(empat) pilar :
Pilar 1 : Institutions

Pilar 2 : Infrastructures
Pilar 3 : Macroeconomics
			environment
Pilar 4 : Health and primary 		
			education
B. Sub index kedua, Efficiency
Enhancers Subindex terdiri dari 6
(enam) pilar :
Pilar 5 : Higher education and 		
			training
Pilar 6 : Goods market efficiency
Pilar 7 : Labor market efficiency
Pilar 8 : Financial market 		
			development
Pilar 9 : Technological readiness
Pilar 10 : Market size
C. Sub index ketiga, Innovation and
Sophistication Factors terdiri dari 2
(dua) pilar :
Pilar 11 : Business sophistication
Pilar 12 : Innovation

12 Pilar Global Competitive Index

Sumber : The Global Competitiveness Report 2013-2014
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GCI juga membagi perkembangan
peringkat daya saing suatu negara ke
dalam 3 (tiga) Pentahapan Utama :
Tahap
pertama, disebut tahap
“Factor Driven”, yaitu suatu tahapan
pada saat GDP per kapita suatu
negara kurang dari USD 2,000. Bobot
penilaian pada tahap ini terdiri dari
1) basic requirement subindex 60%, 2)
efficiency enhancers subindex 35%, dan 3)
innovation and sophistication factors 5%.
Tahap kedua, disebut tahap
“Efficiency Driven”, yaitu suatu tahapan
pada saat GDP per kapita negara berada
diantara USD 3,000 s.d. USD 8,999.
Bobot penilaian pada tahap ini terdiri
dari 1) basic requirement subindex 40%,
2) efficiency enhancers subindex 50%, dan
3) innovation and sophistication factors
10%.
Tahap ketiga, disebut tahap
“Innovation Driven”, yaitu pada tahap
GDP per kapita negara lebih dari USD
17,000. Bobot penilaian pada tahap
ini terdiri dari 1) basic requirement
subindex 20%, 2) efficiency enhancers
subindex 50%, dan 3) innovation and
sophistication factors 30%.
Antara tahap pertama dan tahap
kedua, ada masa transisi tahap 1 ke
tahap 2 yaitu pada saat GDP per kapita
negara berada antara USD 2,000 s.d.
USD 2,999. Demikian pula antara
tahap kedua dan ketiga, ada masa
transisi tahap 2 ke tahap 3 yaitu pada
saat GDP per kapita negara berada
antara USD 3,000 sd USD 17,000.
Pentahapan peringkat daya saing versi
GCI selengkapnya dapat dilihat pada
tabel berikut :

Indonesia pada tahun 2013-2014
ini telah berhasil masuk kedalam
tahap kedua yaitu tahap “efficiency
driven economy”, suatu tahapan bagi
negara-negara
berkembang
yang
pendapatan per-kapita nya telah berada
diantara USD 3,000 s.d. USD 8,999
(pendapatan per kapita Indonesia saat
ini tercatat USD 3,592). Pada tahap ini
bobot penilaian Indonesia berasal dari
bobot basic requirement subindex 40%,
bobot efficiency enhancers subindex 50%,
dan bobot innovation and sophistication
factors 10%.
Peringkat daya saing Indonesia
untuk keseluruhan 12 pilar pada
tahun 2013-2014 rata-rata mengalami
peningkatan dibandingkan tahun
sebelumnya. Peningkatan terbesar
naik dengan 17 point ada pada: 1) pilar
infrastructure dan labor market efficiency,
disusul oleh 2) pilar goods market
efficiency naik 13 point, dan 3) pilar
financial market development dan pilar
technological readiness masing-masing
naik 10 point. Namun demikian,
sedikit kemunduran terjadi pada: 1)

pilar macroeconomic environment yang
menurun satu point dan 2) pilar health
and primary education yang turun dua
point .
Secara umum posisi peringkat ke
38 daya saing Indonesia tahun 20132014 sebenarnya masih relatif lemah
dan belum stabil, hal ini ditandai
dengan adanya pilar yang peringkatnya
masih berada dibawah 70, yaitu pilar ke
empat, “Health and Primary Education”
(peringkat 72) pada kelompok “basic
requirement subindex”; dan pilar ke
tujuh, “Labor Market Efficiency”
(peringkat 103) serta pilar ke sembilan,
“Technological Readiness” (peringkat
75) pada kelompok “efficiency enhancers
subindex”. Hal ini berarti peringkat
Indonesia pada ketiga pilar dimaksud
masuk dalam kelompok 50% negara
(dari sejumlah 148 negara) dengan
peringkat terendah.
Perkembangan peringkat daya saing
Indonesia pada setiap pilar tahun 20132014 dibandingkan tahun 2012-2013
dapat dilihat pada tabel berikut :

Pentahapan Peringkat Daya Saing Negara
Tahap 1
Transisi 1 ke 2
Factor Driven
GDP Per Capita Threshold
Bobot “Basic Requirement” subindex
Bobot “efficiency enhancers” subindex
Bobot “innovation & sophistication factors”

< 2,000
60 %
35 %
5%

2,000 s.d
2,999
40 – 60 %
35 – 50 %
5 – 10 %

Tahap 2
Efficiency
Driven
3,000 s.d.
8,999
40 %
50 %
10 %

Transisi 2 ke 3
9,000 s.d.
17,000
20 – 40 %
50 %
10 – 30 %

Tahap 3
Innovation
Driven
> 17,000
20 %
50 %
30 %

Sumber : The Global Competitiveness Report 2013-2014
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Peringkat Indonesia Tahun 2013-2014 pada ke 12 Pilar
Rank
Rank
2012-2013 2013-2014

Kelompok /Jenis Pilar

Keterangan

A.
1.
2.
3.
4.

Basic Requirements
Institutions
Infrastructure
Macroeconomic environment
Health and primary education

72
78
25
70

67
61
26
72

naik 5 point
naik 17 point
turun 1 point
turun 2 point

B
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Efficiency Enhancers
Higher education and training
Goods market efficiency
Labor market efficiency
Financial market development
Technological readiness
Market size

73
63
120
70
85
16

64
50
103
60
75
15

naik 9 point
naik 13 point
naik 17 point
naik 10 point
naik 10 point
naik 1 point

42
39

37
33

naik 5 point
naik 6 point

C. Innovation & sophistication
11. factors
12. Business sophistication
Innovation

penekanan pada kemampuannya
menggunakan teknologi informasi
dan komunikasi (ICT) dalam
kegiatan proses produksi sehingga
dapat
meningkatkan
efisiensi
serta mendorong inovasi yang
mendukung pada peningkatan daya
saing.
Dibandingkan dengan beberapa
negara Asia, peringkat Indonesia pada
ketiga pilar tersebut jauh berada di
bawah peringkat negara-negara maju
di Asia, namun masih berada di atas
beberapa negara berkembang Asia.
Perbandingan peringkat Indonesia pada
masing-masing tiga pilar dimaksud
dapat dilihat pada tabel berikut :

Sumber : The Global Competitiveness Report, diolah
a. Pengukuran pilar ke empat (Health
and Primary Education) didasari
oleh pemikiran bahwa pekerja yang
sehat sangat vital bagi produktivitas
dan daya saing suatu negara. Pekerja
yang sakit atau buruk kesehatannya
merupakan biaya bagi perusahaan
karena kerap absen kerja dan
efisiensinya rendah. Oleh karenanya,
investasi untuk menyediakan jasa
kesehatan pekerja menjadi sangat
penting. Disamping itu, kondisi
kuantitas dan kualitas pendidikan
dasar
formal
yang
kurang
memadai diterima pekerja, akan
mengakibatkan pekerja lebih sulit
beradaptasi menghadapi tugastugas yang lebih advance dan lebih
teknis, sehingga menjadi hambatan
dalam pengembangan bisnis secara
umum.
b. Pengukuran pilar ke tujuh (Labor
Market Efficiency) didasari oleh
pemikiran bahwa efisiensi dan
fleksibilitas pasar kerja adalah
sangat penting untuk menjamin
pemanfaatan pekerja secara efektif
dalam pekerjaannya. Dalam hal
ini, pasar kerja dituntut memiliki
fleksibilitas dalam memindahkan
pekerja dari satu kegiatan ekonomi
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ke kegiatan ekonomi lainnya secara
cepat, mudah dan murah.
c. Pengukuran pilar ke sembilan
(Technological Readiness) didasari
oleh pemikiran bahwa di dunia
global dewasa ini teknologi
semakin penting bagi perusahaan
dalam
mempertahankan
dan
meningkatkan
daya
saing.
Pilar ini mengukur kelihaian
suatu
ekonomi
mengadopsi
teknologi guna meningkatkan
produktivitas industrinya melalui
Perbandingan peringkat pilar ke 4, 7 dan 9 Indonesia dengan beberapa
Negara Asia
No

Negara

GCI
Peringkat Peringkat Peringkat
2013/2014 Pilar ke 4 Pilar ke 7 Pilar ke 9
1. Singapura
2
2
1
7
2. Jepang
9
10
23
19
3. Malaysia
24
33
25
51
4. Korea
25
18
78
22
5. China
29
40
34
85
6 Thailand
37
81
62
78
7 Indonesia
38
72
103
75
8 India
60
102
99
98
9 Vietnam
70
67
56
102
10 Lao PDR
81
80
44
113

Tahapan
Pembang
Tahap 3
Tahap 3
Transisi 2 ke 3
Tahap 3
Tahap 2
Tahap 2
Tahap 2
Tahap 1
Tahap 1
Tahap 1
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Apabila diperbandingkan dengan 9
(sembilan) negara Asia seperti tersebut
dalam tabel, peringkat Indonesia pada
pilar ke 4 (Health and primary education)
atau peringkat ke 72, masih lebih baik
dibandingkan India, Thailand dan Lao
PDR, namun posisi Indonesia dimaksud
berada dibawah Singapura, Jepang,
Korea, Malaysia, China dan Vietnam.
Pada pilar ke 9 (Technological readiness)
posisi Indonesia yaitu peringkat ke
75, lebih baik dibandingkan Thailand,
China, India, Vietnam dan Lao PDR,
namun masih jauh berada dibawah
Singapura, Jepang, Korea, dan Malaysia.
Sedangkan posisi Indonesia pada pilar
ke 7 (Labor market efficiency) yaitu
peringkat ke 103, merupakan posisi
terendah dibandingkan dengan posisi
sembilan negara lainnya. Satu-satunya
negara yang peringkatnya relatif sangat
mendekati hanya India (peringkat
99), sedangkan delapan negara lainnya
peringkatnya sudah jauh lebih baik.
Terhadap ketiga pilar mendasar
tersebut, peran pemerintah sebagai
penentu kebijakan sangat diharapkan
dapat memperbaiki peringkat daya
saing Indonesia di mata dunia
khususnya pada pilar ke 4 dan ke 7
dapat dilakukan perbaikan antara lain
melalui :

• mengupayakan
peningkatan
hubungan kerjasama antara pekerja
dengan majikan;
• mengupayakan penetapan tingkat
upah pekerja secara fleksibel
dikaitkan dengan prestasi dan
produktivitas pekerja;
• mengupayakan peningkatan peran
wanita dalam angkatan kerja;
• mengupayakan
peningkatan
kualitas dan kuantitas pendidikan
dasar bagi calon pekerja (dewasa ini
lebih dari 50% pekerja di sektor riil
adalah lulusan sekolah dasar);
• memberikan insentif fiskal dan non
fiskal kepada pekerja;
• menerapkan manajeman kerja
secara profesional;
• mengupayakan
jaminan
dan
pelayanan kesehatan bagi pekerja.
Sedangkan pada pilar ke 9, upaya
yang perlu dilakukan untuk perbaikan
antara lain :
• meningkatkan peran dan kerjasama
“triple helix” – akademisi, bisnis
dan pemerintah untuk mendorong
berbagai kegiatan litbang dan
inovasi teknologi;
• mendorong dunia usaha industri
untuk memanfaatkan teknologi
ICT dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan produktivitas;
• mendorong pemanfaatan teknologi

web
secara
produktif
bagi
kepentingan bisnis;
• mendorong industri melakukan
pengadaan teknologi mutakhir;
• mengupayakan alih teknologi dalam
rangka Foreign Direct Investment
(FDI).
Peran pemerintah sangat penting
didalam mengupayakan peningkatan
peringkat daya saing Indonesia di dunia,
termasuk mulai memperhitungkan
unsur-unsur yang terkait dengan
masalah
lingkungan.
Peringkat
daya saing Indonesia berdasarkan
GCI tersebut di atas masih belum
memasukkan unsur
“sustainability”
yang meliputi dua pilar, yaitu pilar social
sustainability dan pilar environmental
sustainability, yang kedua-duanya
akan menentukan peringkat Indonesia
dalam sustainability-adjusted GCI.
Secara keseluruhan, pemeringkatan
daya saing Indonesia berdasarkan
perhitungan GCI perlu untuk menjadi
acuan penting bagi pemerintah untuk
dapat menelaah satu per satu pilar,
termasuk pilar sustainability, berikut
indikator-indikatornya masing-masing
sehingga diharapkan peringkat setiap
pilar dapat diperbaiki dan pada akhirnya
secara keseluruhan peringkat daya saing
Indonesia di dunia senantiasa dapat
meningkat secara konsisten. mi
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Memaknai Dengan
Benar UU Perindustrian
Undang-Undang Perindustrian Nomor 5 Tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan
paradigma pembangunan industri. Maka, Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Republik
Indonesia menetapkan penggantinya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 pada tanggal 15
Januari 2014.

H

al ini menjadi stimulan
baru untuk mendorong
pertumbuhan
industri
dalam negeri. Para pelaku
industri nasional mendapat kekuatan
perlindungan hukum yang lebih pasti
dalam mengembangkan industrinya.
Selain itu, keberpihakan pada Industri
Kecil dan Menengah (IKM) pun
semakin tinggi.
Ada enam azas perindustrian
yang menjadi dasar yaitu kepentingan
nasional, yaitu demokrasi ekonomi,
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kepastian
berusaha,
pemerataan
persebaran, persaingan usaha yang
sehat, dan keterkaitan industri.
Tujuannya antara lain mewujudkan
Industri nasional sebagai pilar dan
penggerak perekonomian nasional,
industri yang mandiri dan berdaya
saing, kepastian berusaha, persaingan
sehat, serta mencegah pemusatan
atau penguasaan industri oleh satu
kelompok atau perseorangan yang
merugikan masyarakat.
Dalam
UU
ini,
lingkup

pengaturannya antara lain meliputi
penyelenggaraan urusan pemerintah
di bidang perindustrian, rencana
induk
pembangunan
industri
nasional, kebijakan industri nasional,
perwilayahan industri, pembangunan
sumber daya serta sarana dan prasarana
industri. Selain itu, diatur juga
pemberdayaan, tindakan pengamanan
dan penyelamatan industri, perizinan,
termasuk fasilitas dan penanaman
modal bidang industri. Tak terlepas pula
pengaturan terhadap komite industri

Artikel

nasional, peran serta masyarakat serta
pengawasan dan pengendalian industri.
Rencana Dan Kebijakan
Rencana induk pembangunan
industri nasional disusun untuk jangka
waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat
ditinjau lagi setiap 5(lima) tahun. Ini
merupakan pedoman bagi pemerintah
dan pelaku industri yang sejalan
dengan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional.
Kementerian
Perindustrian
menyusun rencana induk ini bersama
pemangku kepentingan terkait dengan
memperhatikan potensi sumber daya
industri, kearifan lokal, perkembangan
sosial ekonomi wilayah, perkembangan
industri dan bisnis serta lingkungan
strategis baik nasional maupun
internasional, dan rencana tata ruang
wilayah.
Untuk
mengimplementasikan
rencana induk tersebut, Kementerian
Perindustrian dan instansi terkait juga
merancang kebijakan industri nasional
yang disusun untuk jangka waktu 5
(lima) sebagai pedomannya.

perluasan kesempatan kerja, dan
menghasilkan barang dan/atau jasa
industri untuk diekspor.
Menteri menetapkan prioritas
pengembangan IKM yang mengacu
paling sedikit kepada sumber daya
industri daerah, penguatan dan
pendalaman struktur industri nasional,
dan perkembangan ekonomi nasional
dan global.
Fasilitas yang diberikan antara lain
dalam bentuk peningkatan kompetensi
sumber daya manusia dan sertifikasi
kompetensi, bantuan dan bimbingan
teknis, bantuan bahan baku dan
bahan penolong, bantuan mesin atau
peralatan, pengembangan produk,
bantuan informasi pasar, promosi dan
pemasaran, dan akses pembiayaan.
Keberpihakan pada IKM juga
terlihat dengan adanya aturan bahwa
Industri kecil hanya dapat dimiliki oleh
warga negara Indonesia (WNI), begitu
juga dengan industri yang memiliki
keunian dan merupakan warisan
budaya bangsa. Selain itu, Pemerintah
mencadangkan industri menengah
tertentu untuk dimiliki oleh WNI.

Pemberdayaan IKM
Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah melakukan pembangunan
dan pemberdayaan Industri Kecil dan
Menengah (IKM) melalui perumusan
kebijakan,
penguatan
kapasitas
kelembagaan, dan pemberian fasilitas.
Ketiga hal tersebut dilakukan untuk
mewujudkan IKM yang berdaya saing,
berperan signifikan dalam penguatan
struktur industri nasional, berperan
dalam pengentasan kemiskinan melalui

Teknologi dan Fasilitas
Dukungan Pemerintah melalui
kementerian di bidang teknologi
industri juga diberikan dengan
pengembangan dan pemanfaatan
teknologi industri. Tujuannya untuk
meningkatkan efisiensi, produktivitas,
nilai tambah, daya saing, dan
kemandirian bidang industri. Maka
Pemerintah memfasilitasi kerjasama
antara perusahaan industri dan
perguruan tinggi atau lembaga penelitian

dan pengembangan industri dalam
negeri dan luar negeri. Pemerintah
juga melakukan penjaminan risiko
pemanfaatan teknologi industri yang
dikembangkan di dalam negeri, dan
memfasilitasi ketersediaan pembiayaan
yang kompetitif untuk pembangunan
industri.
Pengalokasian serta kemudahan
pembiayaan
dapat
diberikan
Pemerintah kepada perusahaan industri
swasta dalam bentuk penyertaan modal,
pinjaman, keringanan bunga pinjaman,
bantuan mesin dan peralatan dan/
atau potongan harga pembeliannya.
Sehingga daya saing industri dalam
negeri dapat meningkat dan industri
pionir dapat terbangun.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menjamin tersedianya infrastruktur
industri di dalam atau di luar kawasan
peruntukan industri. Infrastruktur
yang dimaksud adalah lahan industri
berupa kawasan industri dan/atau
kawasan peruntukan industri, fasilitas
jaringan energi dan kelistrikan, jaringan
telekomunikasi, jaringan sumber daya
air, sanitasi, dan jaringan transportasi.
Hilirisasi
Pelarangan
atau
pembatasan
ekspor sumber daya alam (SDA) dan
peningkatan nilai tambah SDA menjadi
langkah berani UU Perindustrian
dalam rangka penguatan struktur
hilirisasi. Pemerintah mendorong
pengembangan industri pengolahan
di dalam negeri untuk meningkatkan
nilai tambah SDA. Dengan demikian
Pemerintah menjamin ketersediaan dan
penyaluran SDA untuk kepentingan
industri dalam negeri. Pemanfaatan
SDA ini diatur oleh Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
Perusahaan industri dan perusahaan
kawasan industri yang memanfaatkan
SDA dan energi juga dituntut
untuk melakukan manajemen energi
sesuai dengan peraturan. Misalnya
perusahaan yang memanfaatkan air
baku wajib melakukan manajemen air
sesuai dengan peraturan perundangundangan.
Standardisasi Industri
Menjadi
tugas

Kementerian
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Perindustrian
untuk
melakukan
perencanaan,
pembinaan,
pengembangan, dan
pengawasan
standardisasi industri. Salah satunya
adalah dengan penerapan SNI
oleh perusahaan industri secara
sukarela. Adapun tujuannya yaitu
untuk keamanan, kesehatan, dan
keselamatan manusia, hewan dan
tumbuhan, pelestarian lingkungan
hidup,
persaingan
usaha
yang
sehat, peningkatan daya saing, serta
peningkatan efisiensi dan kinerja
industri. Setiap barang atau jasa
industri yang telah memenuhi SNI
yang diberlakukan secara wajib, wajib
diberi tanda SNI.
Kementerian
Perindustrian
berkoordinasi dengan menteri terkait
berhak untuk menarik barang yang
beredar atau menghentikan kegiatan
jasa industri yang tidak memenuhi SNI,
spesifikasi teknis, dan atau pedoman
tata cara yang diberlakukan secara
wajib. Maka, pelaku usaha/ pemilik
barang atau jasa industri yang tidak
memenuhi syarat ketentuan SNI yang
berlaku juga wajib menarik barang atau
jasa industri tersebut.
Pentingnya SNI untuk menjaga
kualitas barang atau jasa seharusnya
tidak menyurutkan semangat para
pengusaha IKM. Karena untuk
kelancarannya,
Kementerian
Perindustrian akan menyediakan,
meningkatkan dan mengembangkan
sarana dan prasarana laboratorium
pengujian standar industri di wilayah
pusat pertumbuhan industri, serta
memberikan fasilitas bagi industri kecil
dan menengah.
Industri Hijau
Aspek lingkungan menjadi isu
tersendiri bagi para pelaku industri yang
sering dituding sebagai penyumbang
kerusakan lingkungan. Dengan itu,
Industri Hijau menjadi salah satu
tujuan utama perindustrian. Dalam
standardisasi Industri Hijau termuat
ketentuan tentang bahan baku, bahan
penolong dan energi, proses produksi,
produk, manajemen pengusahaan dan
pengelolaan limbah.
Penerapan standar Industri Hijau
bagi perusahaan industri secara bertahap
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diberlakukan secara wajib. Pertama,
membangun komitmen bersama dan
menyusun kebijakan perusahaan untuk
pembangunan Industri Hijau. Kedua,
menerapkan kebijakan pembangunan
Industri Hijau. Ketiga, menerapkan
sistem manajemen ramah lingkungan.
Terakhir, mengembangkan jaringan
bisnis dalam rangka memperoleh bahan
baku, bahan penolong, dan teknologi
ramah lingkungan.
Bila telah memenuhi standar yang
telah ditentukan, perusahaan akan
mendapatkan sertifikat Industri Hijau.
Sedangkan bagi perusahaan yang gagal
memenuhi standar Industri Hijau akan
dikenakan sanksi administratif mulai
dari peringatan tertulis, penutupan
sementara, hingga pencabutan izin
usaha industri.
Dukungan dan Perlindungan Produk
Dalam Negeri
Untuk memacu perberdayaan
industri dalam negeri, Pemerintah
meningkatkan penggunaan produk
dalam negeri dan memberikan fasilitas
berupa preferensi harga dan kemudahan
administrasi dalam pengadaan barang/
jasa, dan sertifikasi tingkat komponen
dalam negeri. Selain itu Pemerintah
juga mendorong badan usaha swasta
dan masyarakat untuk meningkatkan
penggunaan produk dalam negeri.
Tak dapat dipungkiri, pasar
internasional bagi produk lokal
memiliki peran tersendiri bagi negara
dan perusahaan terkait. Kerja sama
internasional di bidang industri
dibutuhkan untuk membuka akses dan

pengembangan pasar internasional
dan pada sumber daya industri,
pemanfaatan jaringan rantai suplai
global sebagai sumber peningkatan
produktivitas industri dan peningkatan
investasi. Pemerintah dapat membina,
mengembangkan dan mengawasi kerja
sama internasional di bidang industri
yang dilakukan oleh badan usaha,
organisasi masyarakat, atau warga
negara Indonesia.
Dalam keterkaitannya dengan
perdagangan luar negeri, Pemerintah
dapat melakukan tindakan pengamanan
dan penyelamatan industri untuk
meningkatkan ketahanan industri dalam
negeri. Tindakan tersebut meliputi
pengamanan akibat kebijakan, regulasi
dan atau iklim usaha yang mengancam
ketahanan
dan
mengakibatkan
kerugian industri dalam negeri, juga
pengamanan akibat persaingan global
yang dapat mengakibatkan kerugian
industri dalam negeri.
Pemerintah
dapat
melakukan
tindakan penyelamatan industri atas
pengaruh konjungtur perekonomian
dunia yang merugikan industri dalam
negeri. Tindakan yang dimaksud antara
lain dilakukan melalui pemberian
stimulus fiskal dan pemberian kredit
program.
Dengan adanya UU Perindustrian
ini, para pelaku industri nasional dapat
semakin percaya diri untuk bertumbuh
dan berkembang. UU perindustrian
memberi
kekuatan
perlindungan
hukum yang lebih pasti dalam
mengembangkan industri dan melaju
ke kancah pasar internasional. mi
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Pasokan Produk Mamin
Mencukupi
Adhi S Lukman, Ketua Umum GAPMMI

Kebutuhan produk makanan dan minuman (mamin) di dalam negeri di saat memasuki
bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran biasanya mengalami peningkatan yang
cukup signifikan dibandingkan dengan kebutuhan bulan-bulan sebelumnya.

B

iasanya,
peningkatan
kebutuhan tersebut akan
memicu kenaikan harga
produk
makanan
dan
minuman karena berbagai alasan, antara
lain minimnya pasokan dari industri
makanan dan minuman ke pasar.
Namun, untuk Lebaran tahun 2014
ini, Gabungan Pengusaha Makanan
dan Minuman Seluruh Indonesia
(GAPMMI) memastikan pasokan
dan distribusi produk makanan dam
minuman (mamin) berjalan aman.
Pasalnya, produsen mamin sudah mulai
mendistribusikan produk-produknya,

terutama untuk produk yang tahan
lama, sejak jauh-jauh hari.
Ketua Umum GAPMMI, Adhi S
Lukman menyatakan, produk mamin
terdiri atas produk mamin olahan dan
produk mamin segar. Untuk produk
mamin olahan, pasokan dan distribusi
dari pabrik hingga ke konsumen
tidak menemui kendala karena pihak
produsen
sudah
mengantisipasi
peningkatan permintaan pasar dengan
baik.
“Pihak produsen telah mengirimkan
produk makanan dan minuman olahan
sejak dua bulan menjelang puasa

sehingga pasokan produk makanan
dan minuman olahan di pasar tidak
mengalami kendala dan masyarakat
konsumen bisa dengan mudah
mendapatkan produk makanan dan
minuman yang dibutuhkannya,” ujar
Adhi.
Bahkan, untuk produk mamin
olahan, harga jualnya cenderung turun.
Hal itu bisa dilihat di pasar-pasar
modern dimana banyak produk mamin
olahan yang dijual ke konsumen dengan
harga diskon.
Sementara untuk produk makanan
dan minuman segar seperti sayur-mayur
Media Industri • No. 02 - 2014

61

Sosok

dan daging, ungkap Adhi, pasokan ke
konsumen dilakukan menjelang hari H
karena jika pengiriman dilakukan sejak
lama, kualitas produk mamin tersebut
tidak segar lagi.
Pengiriman produk mamin segar
memang
menghadapi
tantangan
berupa sistem logistik yang belum
sempurna sehingga memicu kenaikan
harga produk mamin segar di pasar.
Walaupun begitu, kenaikan harga
mamin segar saat ini, yang berkisar
antara 5 persen hingga 10 persen,
masih dianggap wajar. “Kenaikan harga
yang terjadi pada produk mamin segar
saat ini masih wajar karena kebutuhan
msyarakat terhadap produk ini cukup
besar,” papar Adhi.
Adhi mengakui kalau pasar dalam
negeri saat ini masih menjadi tumpuan
para produsen mamin dalam menjual
produknya. Hal ini antara lain dipicu
oleh semakin baiknya kondisi ekonomi
di dalam negeri. “Permintaan pasar
dalam negeri terhadap produk mamin
sangat besar,” ujarnya.
Kondisi pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang cukup besar sehingga
memicu
peningkatan
jumlah
masyarakat kelas menengah dan
terjadinya perubahan gaya hidup
masyarakat
Indonesia,
menjadi
penyebab pasar produk mamin di
dalam negeri mengalami peningkatan.
Menurut Adhi, output produk
mamin di pasar dalam negeri pada
tahun 2014 ini mencapai sekitar Rp 700
triliun. Dengan jumlah output di dalam
negeri sebesar itu, maka pertumbuhan
industri mamin di dalam negeri pada
tahun 2014 ini diperkirakan mencapai
angka 6 persen hingga 7 persen.
Adhi sendiri cukup optimis angka
pertumbuhan industri pada tahun
2014 itu akan tercapai mengingat
pada kuartal I tahun 2014 ini saja
pertumbuhan industri mamin di
dalam negeri sudah mencapai angka
9 persen. “Sangat mengagetkan dan
menggembirakan,” ucapnya.
Besarnya pertumbuhan industri
yang dicapai pada kuartal I tahun 2014
ini, tidak terlepas dari efek investasi
asing maupun lokal yang masuk pada
tahun lalu dan baru bisa dirasakan
dampaknya di tahun ini.
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Menurut
Adhi,
kebijakan
pemerintah, terutama Kementerian
Perindustrian,
yang
memberikan
peluang bagi masuknya investasi di
sektor mamin, sangat membantu
mendorong minat investor asing
maupun lokal untuk menanamkan
investasinya di dalam negeri.
“Kita lihat saja pada tahun
lalu banyak investor asing yang
merealisasikan investasinya di sektor
industri mamin, seperti industri kakao
dan minuman. Selain itu, industri
mamin yang sudah beroperasi di dalam
negeri juga banyak yang melakukan
perluasan kapasitas karena tingginya
permintaan pasar,” tuturnya.
Laju investasi di sektor industri
mamin, tambah Adhi, masih akan
berlanjut pada tahun ini. Dia
memperkirakan
investor
asing
masih memiliki minat besar untuk
berinvestasi di sektor industri mamin
karena potensinya cukup besar.
Pasar Ekspor
Walaupun
pertumbuhan
industri mamin bisa tercapai dengan
mengandalkan pasar dalam negeri,
namun Adhi menegaskan kalau pasar
luar negeri juga tidak boleh diabaikan.
Potensi pasar luar negeri juga harus
digarap dengan cermat oleh produsen
mamin Indonesia.

Pasar ekspor, ungkap Adhi,
memang baru menyumbangkan 8
persen dari total output industri mamin
secara total. Namun, potensi pasar
ekspor jika diberdayakan dengan baik,
bisa memberikan kontribusi yang cukup
besar bagi industri mamin nasional.
Untuk mendorong peningkatan
pasar ekspor produk mamin Indonesia,
menurut Adhi, diperlukan dukungan
dari pemerintah, misalnya bagaimana
melakukan negosiasi dengan negara
tujuan ekspor produk mamin. Terlebih
lagi banyak negara tujuan ekspor yang
menerapkan standar tinggi untuk
masuknya produk mamin asing ke
negara tersebut.
“Tantangan jauh lebih berat,
karena mereka meningkatkan standar.
Alasannya klasik, untuk keamanan
pangan dan melindungi konsumennya.
Tapi saya rasa juga untuk menghambat
produk masuk. Non tariff barrier,
tantangan makanan minuman ke depan
seperti itu. Makin lama negara maju
makin meningkatkan standarnya,”
papar Adhi.
Indonesia, ucap Adhi, perlu
mengatasi
hambatan
ekspor
tersebut. Dia juga mengharapkan ke
depan produk Indonesia bisa terus
meningkatkan standar produk-produk
makanan dan minuman yang sudah ada
agar bisa diterima di pasar global. mi
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