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Pengantar Redaksi

Capaian Kinerja
Kementerian Perindustrian
Masa pimpinan pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) untuk periode 2009 – 2014 berakhir pada Oktober
2014 dan digantikan oleh Presiden Joko Widodo.
Berakhirnya pemerintahan Presiden SBY juga diikuti dengan
berakhirnya masa tugas para menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu
(KIB) II, termasuk berakhirnya masa tugas Menteri Perindustrian
Mohamad S Hidayat.
Semasa kepemimpinan Mohamad S Hidayat selama periode 2009
- 2014, sejumlah hasil telah ditorehkan Kementerian Perindustrian. Jika
melihat perkembangan yang terjadi pada periode 2009-2014, sektor
industri mampu memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan
ekonomi nasional. Secara makro, industri non migas Indonesia tetap
tumbuh positif.
Kemenperin juga telah berhasil melaksanakan program-program
prioritas nasional tahun 2010-2014. Misalnya, untuk program
Revitalisasi Industri Pupuk, telah difasilitasi jaminan tambahan alokasi
gas sebanyak 370 mmscfd untuk bahan baku beberapa pabrik pupuk
pada jangka menengah, serta pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim-5
dan Pusri II-B.
Untuk programRevitalisasi Industri Gula telah menghasilkan
peningkatan jumlah produksi gula kristal rafinasi (GKR) dari sebesar
722 ribu ton pada tahun 2005 menjadi sebesar 2,74 juta ton pada
tahun 2013; serta meningkatnya efisiensi PG BUMN dari 62,73% pada
tahun 2010 menjadi 79,66% pada tahun 2013.
Untuk programRestrukturisasi Industri TPT dan Alas Kaki: pada
tahun 2010-2013, nilai bantuan yang diberikan pemerintah sebesar
Rp 569,05 milyar, yang diberikan kepada 609 perusahaan, sehingga
menghasilkan penambahan investasi sebesar Rp 6,44 triliun,
penambahan tenaga kerja sebanyak 224 ribu orang, peningkatan
kapasitas produksi 17-25%, peningkatan produktivitas 6-10%, serta
peningkatan efisiensi energi 5-9%.

Pertumbuhan industri non migas untuk tahun 2014 juga
diperkirakan lebih tinggi dari pertumbuhan PDB. Data Kementerian
Perindustrian (Kemenperin), menunjukkan hingga triwulan III tahun
2014 ini, pertumbuhan industri non migas telah mencapai angka 5,20
%. Angka ini berada di atas angka pertumbuhan PDB yang di triwulan
III tahun ini mencapai 5, 11%.
Kegiatan investasi sektor industri juga terus mengalami
peningkatan, dimana pada tahun 2009-2013 investasi PMDN sektor
industri meningkat rata-rata 27,39% per tahun dan investasi PMA
sektor industri meningkat rata-rata 42,65% per tahun.
Peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri juga telah terjadi
dari 12,8 juta orang pada tahun 2009 menjadi 14,8 juta orang pada
tahun 2013.Untuk sektor Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
(IKM), telah dilakukan pelatihan kepada 8.335 calon wirausaha baru
yang tersebar di 24 provinsi, Sertifikasi 38 produk OVOP dari 25 kab/
kota, restrukturisasi mesin/peralatan kepada 322 IKM dengan nilai
bantuan Rp 37 miliar dan meningkatkan nilai investasi Rp 111 miliar,
serta Produk IKM yang mendapatkan pelayanan HKI sebanyak 323
merek, 18 hak cipta, 6 paten, dan 3 desain industri.
Berbagai prestasi yang telah diraih tersebut menunjukkan bahwa
Kementerian Perindustrian dengan didukung berbagai stakeholder
telah bekerja secara optimal dalam mengembangkan industri nasional.
Prestasitersebutjuga sesuaidengan target dalam Kontrak Kinerja
Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat dengan Presiden Republik
Indonesia pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II periode 2009-2014.
Keberhasilan pencapaian target dalam Kontrak Kinerja Menteri
Perindustrian Mohamad S Hidayat itu kami tempatkan sebagai
laporan utama dalam media industri edisi III ini.

Program Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit juga telah
memberikan hasil berupa meningkatnya utilisasi Industri Minyak
Goreng/Refinery dalam negeri, dari 45% pada tahun 2010 menjadi 70%
pada awal tahun 2014 dan investasi industri hilir kelapa sawit dengan
nilai mencapai Rp. 20 Triliun;

Isi dari laporan utama ini berkaitan erat dengan isi pada rubrik
lainnya, seperti pada rubrik kebijakan yang berisi tentang keluarnya
aturan baru mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
untuk produk elektronika dan telematika. Dalam aturan ini pemerintah
mengubah penetapan bobot nilai TKDN. Pada rubrik kebijakan kami
juga menampilkan soal aturan mengenai kewajiban ber –SNI bagi
semua jenis semen yang beredar di negeri ini. Begitu juga dengan
produk ban, yang SNI wajibnya kembali diberlakukan.

Sedangkan untuk program Pengembangan Kawasan Industri,
telah beroperasi Kawasan Industri Palu dan Kawasan Industri Sei
Mangkei, serta terbangunnya Pusat Inovasi Kelapa Sawit (PIKS) di
Kawasan Industri Sei Mangkei dan Pusat Inovasi Rotan Nasional
(PIRNas) di Kawasan Industri Palu.

Berita tentang Menperin M.S Hidayat menerima penghargaan
bintang Mahaputera Adipradana kami tampilkan di rubrik ekonomi &
bisnis. Bintang Mahaputera Adipradana merupakan tanda kehormatan
yang diberikan Presiden kepada seseorang yang dinilai mempunyai
jasa yang besar terhadap bangsa dan Negara Indonesia.

Selanjutnya, dalam rangka implementasi Rencana Strategis
(Renstra) Kementerian Perindustrian Tahun 2010-2014,juga telah
dicapai berbagai sasaran kinerja sektor industri seperti, mulai
tahun 2010 pertumbuhan industri pengolahan non-migas kembali
meningkat setelah mengalami tekanan pada tahun 2005-2009, dan
pada tahun 2011 mencapai 6,74%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi
dari pertumbuhan PDB yang sebesar 6,49% atau pertama kali sejak
tahun 2005. Kinerja tersebut dapat terus dipertahankan pada tahun
2014, dimana pada Semester I tahun 2014 industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,49%, melampaui pertumbuhan PDB yang sebesar
5,17%.

Tak kalah menariknya, berita tentang keberhasilan Kementerian
Perindustrian meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk
keenam kalinya, juga muncul dalam rubrik yang sama.
Di rubrik ekonomi & bisnis juga ditampilkan mengenai besarnya
minat investor untuk berinvestasi di sektor industri komponen otomotif
serta minat produsen mobil untuk memproduksi mobil di Indonesia.
Sebagai pelengkap informasi kepada pembaca, Media Industri edisi
ini juga memuat opini tentang dampak Undang Undang Perindustrian
bagi pembangunan sektor industri nasional. Berita mengenai pisah
sambut Menteri Perindustrian dari MS.Hidayat kepada Saleh Husin
sebagai Menteri Perindustrian yang baru dapat disimak pada Media
Industri edisi berikutnya.
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Utamakan Industri Padat Karya
Upaya mengurangi jumlah pengangguran
merupakan salah satu agenda utama yang
ditetapkan pemerintah. Upaya mengurangi
pengangguran berkaitan erat dengan
agenda pemerintah untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan mengurangi
jumlah penduduk miskin.
Untuk mengurangi jumlah pengangguran,
tentunya diperlukan penciptaan lapangan
pekerjaan yang begitu luas baik di kawasan
perkotaan maupun di daerah secara merata.
Penciptaan lapangan pekerjaan tentunya
tak bisa lepas dari kondisi industri di dalam
negeri. Semakin tumbuh sektor industri di
dalam negeri, maka makin besar pula potensi
penyerapan tenaga kerja.
Dalam kondisi sekarang ini, dimana
ketidakpastian ekonomi global masih
menghantui, pertumbuhan industri nasional
memang akan mengalami
tantangan
yang akan mengakibatkan lambannya
tingkat pertumbuhan sektor industri dan
menyebabkan penyerapan tenaga kerja tidak
berjalan mulus.
Namun, kondisi ini bisa saja diakali
pemerintah dengan cara mendorong industri
padat karya. Terbukti, industri tersebut telah
mampu menjadi motor penggerak penyerapan
tenaga kerja.
Agar, industri padat karya bisa
berkembang,
tentunya
diperlukan
perlindungan dan insentif dari pemerintah.
Pasalnya, keberadaan padat karya bisa saja
tersingkir oleh industri padat modal.
Murniawati
Cirebon
Redaksi:
Perlindungan terhadap industri padat
karya telah menjadi program Kementerian
Perindustrian (Kemenperin). Hal ini sejalan
dengan Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN), dimana Kemenperin
mematok penyerapan tenaga kerja di sektor
industri harus mencapai 15,44 juta orang
pada tahun depan. Jumlah ini akan bertambah
menjadi 18,44 juta orang pada 2020, lalu
mencapai 21,73 juta orang pada 2025, dan pada
akhirnya terserap 29,19 juta orang pada 2035.
Untuk mencapai target itu, sektor padat
karya memainkan perannya sebagai pendorong
produktivitas industri sekaligus penyedia
lapangan kerja. Agar industri padat karya
berkembang, Kemenperin akan mengusulkan
pemberian insentif bagi industri padat karya
guna merangsang investor masuk ke bidang
usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
tersebut.
Amankan Pasokan Gas Alam untuk
Industri
Saat ini pemerintah tengah gencargencarnya menarik investor asing dan lokal
agar mau menanamkan investasinya di
Indonesia. Berbagai upaya pun dilakukan
pemerintah, seperti memberikan insentif dan

kemudahan proses perizinan berusaha.
Apa yang telah dilakukan pemerintah
untuk menarik investor asing memang patut
diacungi jempol. Namun, ada satu hal yang
juga perlu diperhatikan pemerintah dalam
menarik investor, yakni jaminan pasokan
bahan bakar atau sumber energi untuk
kegiatan produksi.
Misalnya saja soal pasokan gas alam bagi
pelaku industri. Sumber energi ini dinilai
sangat penting mengingat gas alam lebih
efisien dan lebih murah dari bahan bakar
minyak (BBM).
Menurut data Forum Industri Pengguna
Gas Bumi (FIPGB), kebutuhan akan gas
alam untuk industri dalam negeri tahun ini
mencapai 2.224,54 million standard cubic
feet per day (mmscfd). Kebutuhan gas alam
terbesar datang dari produsen pupuk, sebesar
797 mmscfd, setelah itu petrokimia sebesar
452,96 mmscfd.
Dari jumlah gas alam yang dibutuhkan
tahun ini, sebesar 1.800 mmscfd dipasok
dari gas alam dari dalam negeri. Sedangkan
sisanya terpaksa diimpor dari negara lain.
Jika program pemerintah menarik
investor asing maupun lokal untuk
menanamkan investasinya di Indonesia
berhasil, tentunya kebutuhan gas alam juga
akan meningkat.
Karena itu, jaminan pasokan gas alam dari
pemerintah perlu diberikan. Apalagi jaminan
ketersediaan gas alam untuk pelaku industri
ini sudah diatur dalam Undang-Undang No
3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam
pasal 33 aturan ini menyatakan, pemerintah
harus menjamin ketersediaan bahan baku
bagi industri termasuk gas alam.
Safruddin H
Balikpapan
Redaksi:
Kemenperin telah berkomitmen untuk
berusaha memenuhi permintaan gas alam untuk
kebutuhan pelaku industri di dalam negeri.
Kemenperin menginginkan pasokan gas benarbenar digunakan untuk membangun nilai
tambah industri dalam negeri.

Industri Hijau Perlu Dikembangkan
Untuk bisa memenangkan pasar lokal
dan global, suatu produk tidak hanya harus
memenuhi unsur efisiensi biaya produksi
dan peningkatan kualitas produk. Unsur
lingkungan juga memegang peranan penting
bagi suatu produk untuk menembus pasar,
khususnya pasar internasional.
Hal ini sudah dibuktikan dengan
banyaknya negara asing yang menerapkan
persyaratan lingkungan terhadap produk
yang ingin masuk ke pasar negara tersebut.
Mengingat pentingnya faktor lingkungan,
maka keberadaan industri hijau di dalam
negeri sudah harus menjadi program bagi
pemerintah maupun pelaku industri nasional.
Pemerintah harus mendorong pelaku
industri untuk meningkatkan pengelolaan
industri hijau untuk meminimalkan tingkat
pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Keberadaan pengelolaan industri hijau
tidak hanya memberikan keuntungan bagi
lingkup produsen itu sendiri, tetapi juga
memberikan dampak positif bagi terciptanya
lingkungan yang segar dan nyaman bagi
masyarakat.
Deddy Januar
Tangerang
Redaksi:
Kemenperin
juga
mendorong
dan
memberikan apresiasi kepada pelaku industri
yang mengembangkan industi hijau di dalam
negeri.
Apresiasi itu antara lain berupa pemberian
penghargaan industri hijau kepada perusahaan
yang melakukan upaya pengelolaan lingkungan
hidup dengan baik.
Media Industri • No. 03 - 2014
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Kinerja Industri
di Akhir Kabinet

JAKARTA--”Sekarang, saya
kembali berkantor di Graha
Niaga. Nomor telepon tidak
berubah. Saya pasti akan
jawab,” kata mantan Menteri
Perindustrian (Menperin periode
2009-2014) MS Hidayat kepada
para jurnalis.
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S

iang itu, 28 Oktober 2014,
Hidayat menyelesaikan tugas
akhirnya sebagai Menteri
Perindustrian
Kabinet
Indonesia Bersatu Jilid II melalui serah
terima jabatan kepada penggantinya,
Menteri Perindustrian Kabinet Kerja
Saleh Husin.
Di hadapan jajaran pejabat
Kementerian Perindustrian dan para
pengusaha, Hidayat menyampaikan
pidato penutup masa jabatannya. Dia
meminta jajaran pejabat Kementerian
Perindustrian dan para pengusaha,
bahkan media juga terus mendukung
Menteri Perindustrian yang baru.
MS Hidayat dikenal dengan
kepemimpinannya yang luwes sebagai

pejabat pemerintahan. Hidayat juga
diakui mampu bernegosiasi baik kepada
sesama pejabat, maupun ketika menjadi
penengah antara pemerintah dan
pelaku usaha. Hidayat juga menyadari
pentingnya keterbukaan informasi
demi mendukung kinerja pemerintah.
Mantan Ketua Umum Kamar
Dagang
dan
Industri
(Kadin)
Indonesia ini mengakui, menjadi
pejabat pemerintahan bukan tugas yang
mudah.
“Di lingkungan pelaku usaha, kami
cenderung lebih homogen sehingga
koordinasi
untuk
menyamakan
kepentingan relatif tidak terlalu sulit.
Selain itu, kami juga bisa dengan
mudah
menyampaikan
aspirasi

LaporanUtama

maupun tuntutan kepada Pemerintah
terhadap suatu isu atau permasalahan
yang menimpa sektor industri,” kata
Hidayat membandingkan perannya
sebagai Ketua Umum Kadin dengan
Menteri Perindustrian.
Sebagai
pemerintah,
dia
melanjutkan, harus mengakomodir
berbagai kepentingan yang lebih
banyak.
Koordinasi
di
antara
pemerintah melibatkan banyak pihak.
Sementara, di internal pemerintah
sendiri juga masih terjadi kebijakan
yang tidak sinkron. Belum lagi, kata
dia, terkait dengan Pemerintah Daerah
dengan kepentingan lokal masingmasing.
“Untuk itu, kami selalu mengajak
agar kita lebih mengutamakan
kepentingan nasional yang lebih besar.
Dengan pengalaman dan jejaring kerja
yang relatif luas di dunia usaha, saya
dapat menyampaikan pesan-pesan
kepentingan pelaku usaha secara
langsung di pemerintahan, maupun
mengkomunikasikan
programprogram dan kebijakan Pemerintah
secara utuh kepada pelaku usaha. Hal
ini tentunya akan lebih memudahkan
untuk mencari titik temu dan sinergi
di antara Pemerintah dengan seluruh
stakeholder industri lainnya,” kata
Hidayat.
Terkait
hal
itu,
Hidayat
menekankan pada modal penting bagi
keberhasilan memacu pertumbuhan
sektor manufaktur nasional. Yakni, kata
dia, sinkroniasi dan kerjasama dengan
Menteri Keuangan.
Hidayat menjelaskan, membangun
industri manufaktur yang kuat,
Indonesia harus memiliki industriindustri dasar yang selama ini
mengandalkan impor. Untuk itu, kata
dia, dibutuhkan
industri-industri
subtitusi impor, mulai dari sektor
bahan baku, bahan penolong, hingga
barang modal. Karena itu, ujar Hidayat,
Menteri Keuangan harus memahami
kebutuhan fasilitas insentif untuk
mendongkrak investasi di sektorsektor tersebut. Dengan demikian,
kata dia, ketergantungan impor bisa
diminimalkan demi keseimbangan
neraca perdagangan.
Kini, Hidayat kembali pada

perannya sebagai pengusaha. Hidayat
berjanji, akan terus membantu
Kementerian
Perindustrian
dan
pemerintah dalam membangun industri
manufaktur nasional yang tangguh.
Merefleksi pencapaian Kementerian
Perindustrian selama 5 tahun di bawah
kepemimpinannya, Media Industri
mewawancarai pria kelahiran Jombang,
2 Desember 1944 itu.
MI: Apa refleksi Bapak selama
5 tahun memimpin Kementerian
Perindustrian? Apa yang menurut
Bapak belum tercapai dan kenapa?
MSH: Pada tahun 2005-2009,
sektor industri nasional mengalami
tekanan akibat krisis ekonomi dunia
yang berdampak pada menurunnya
ekspor produk industri. Akibatnya,
pertumbuhan industri non-migas terus
mengalami penurunan hingga ke level
terendah pada tahun 2009 yaitu 2,56%.
Setelah itu, dilakukan berbagai
upaya konsolidasi dan pelaksanaan
program-program prioritas untuk
memulihkan dan meningkatkan kinerja
sektor industri, baik oleh Kementerian

Perindustrian
maupun
bekerja
sama dengan stakeholder industri
lainnya. Hasilnya, mulai tahun 2010
pertumbuhan industri pengolahan
non-migas kembali meningkat dan
pada tahun 2011 mencapai 6,74%.
Pertumbuhan tersebut lebih tinggi
dari pertumbuhan PDB yang sebesar
6,49%, pertama kali sejak tahun 2005.
Kinerja yang baik tersebut dapat terus
dipertahankan sampai saat ini, dimana
pada Semester I tahun 2014 industri
pengolahan
non-migas
tumbuh
5,49%, melampaui
pertumbuhan
PDB yang sebesar 5,17%. Investasi
sektor industri juga terus mengalami
peningkatan, dimana pada tahun 20092013 investasi PMDN sektor industri
meningkat rata-rata 27,39% pertahun
dan investasi PMA sektor industri
meningkat rata-rata 42,65% pertahun.
Hal ini menunjukkan bahwa pada
periode 2009-2014 ini, Kementerian
Perindustrian telah cukup berhasil
dalam melakukan pembinaan dan
pengembangan
industri
nasional
sehingga menghasilkan kinerja sektor
Media Industri • No. 03 - 2014
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industri yang baik dan cukup kuat
sebagai landasan bagi pembangunan
industri yang lebih maju lagi. Kinerja
ini tidak akan bisa tercapai tanpa
adanya kerja sama dan dukungan yang
sinergis dengan para pelaku usaha dan
instansi terkait lainnya sebagai sesama
stakeholder industri nasional.
Namun demikian, yang masih
menjadi catatan kami adalah neraca
perdagangan sektor industri yang
masih mengalami defisit pada beberapa
tahun terakhir. Pada periode 20092014 ini, neraca positif dicapai pada
tahun 2009, dan setelah itu mengalami
penurunan hingga defisit terbesar pada
tahun 2012 sebesar US$ 23,6 milyar.
Hal ini disebabkan kinerja ekspor
ke pasar-pasar tujuan utama masih
belum pulih akibat krisis ekonomi
global khususnya di Amerika dan
Eropa, serta meningkatnya investasi
yang membutuhkan barang modal,
bahan baku dan bahan penolong yang
sebagian besar diperoleh dari impor.
8
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Untuk itu, Pemerintah mendorong
pertumbuhan
industri
substitusi
impor khususnya industri permesinan
dan penyediaan bahan baku/bahan
penolong dalam negeri melalui
serangkaian insentif maupun disinsentif
fiskal. Mulai tahun 2013, neraca defisit
berhasil ditekan hingga menjadi US$
18,4 milyar (menurun 22%). Begitu
pula pada Semester I 2014 defisit
neraca perdagangan sektor industri
telah menurun 68,5% dibanding
periode yang sama tahun 2013 menjadi
sebesar US$ 3,4 milyar dari sebelumnya
US$ 10,8 milyar.
Target kami tentunya neraca
perdagangan sektor industri agar
kembali positif, sehingga dapat
semakin mendorong pertumbuhan
industri sekaligus sebagai indikator
meningkatnya daya saing industri
nasional di pasar dunia.
MI: Menurut Pak Menteri, apa
yang menjadi legacy Bapak selama 5
tahun ini? Apakah itu bisa dibilang

sebagai tolak ukur kepuasan Pak
Menteri memimpin Kemenperin
selama 5 tahun ini?
MSH:
Dalam
memimpin
Kementerian Perindustrian selama
periode 2009-2014 ini tentunya
saya tidak sendiri. Bersama seluruh
pimpinan dan staf Kementerian
Perindustrian, kami juga bekerja sama
dengan seluruh stakeholder industri
nasional baik dari unsur pemerintah
maupun pelaku usaha. Atas kerja sama
yang sinergis tersebut, telah banyak
kinerja baik yang telah dicapai maupun
menjadi legacy untuk diteruskan oleh
pemerintahan mendatang.
Beberapa legacy yang penting
tersebut antara lain:
Telah disahkannya UU Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perindustrian
sebagai payung hukum pembinaan
dan pengembangan industri nasional
yang lebih kuat, komprehensif dan
terintegrasi. UU Perindustrian ini
juga melahirkan berbagai peraturan
perundangan turunannya antara lain
Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN) 2015-2035 yang
menjadi arah bagi pembangunan
industri jangka panjang.
Telah
berhasil
dilakukannya
pengakhiran Proyek Asahan dan
pengambialihan PT Inalum menjadi
sepenuhnya milik Indonesia. Setelah
pengambilalihan tersebut, diharapkan
dapat mendukung program hilirisasi
industri dan peningkatan nilai
tambah dalam negeri, dan tentunya
memberikan manfaat yang lebih besar
bagi rakyat Indonesia.
Telah dilaksanakannya Reformasi
Birokrasi di internal Kementerian
Perindustrian sejak tahun 2009
melalui berbagai perangkat kebijakan,
sarana pendukung seperti sistem IT
yang memadai, serta komitmen dari
seluruh pegawai Kemenperin. Hasilnya
berupa peningkatan kedisiplinan dan
produktivitas kinerja pegawai serta
berbagai penghargaan dalam bidang
akuntabilitas keuangan dan pelayanan
publik.
Saya patut bersyukur bahwa pada
periode 2009-2014 tersebut, saya
mendapat dukungan yang kuat baik dari
internal Kementerian Perindustrian
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maupun stakeholder industri nasional
lainnya sehingga dapat menghasilkan
berbagai capaian positif tersebut.
MI: Sebelum menjadi Menteri
Perindustrian, bapak adalah Ketua
Umum Kadin Indonesia. Dalam kaca
mata saya, bapak cukup idealis sebagai
pengusaha dan menteri. Bagaimana
Pak Menteri menerapkannya? Apa
tantangan dan strategi yang diterapkan?
MSH: Kata kuncinya adalah saling
bekerja sama untuk kepentingan yang
lebih besar, yaitu kepentingan nasional.
Di pemerintahan, kami senantiasa
mendorong agar kebijakan-kebijakan
yang dikeluarkan pemerintah dapat
lebih mengutamakan kepentingan
industri
dalam
negeri
melalui
penciptaan nilai tambah, penyerapan
tenaga kerja, serta penguasaan pasar
domestik.
Sedangkan terhadap para pelaku
usaha, kami menekankan agar temanteman dapat proaktif dan mendukung
program-program
dan
kebijakan
Pemerintah tersebut. Karena hanya
dengan kerja sama dan sinergi yang
kuat, kita dapat melangkah maju secara
bersama-sama sebagai sebuah kekuatan
nasional.

Namun tentu hal tersebut tidak
mudah. Salah satu tantangan yang
dihadapi adalah menjembatani berbagai
kepentingan yang berbeda. Misal
ketika Pemerintah memberlakukan
pelarangan ekspor rotan mentah,
kami juga harus mempertimbangkan
kepentingan para eksportir yang
terkena dampaknya. Begitu pula
dalam isu kenaikan Upah Minimum
Pekerja (UMP), kami harus bisa
mengakomodir kepentingan pengusaha
dan aspirasi dari para buruh. Ini tentu
membutuhkan effort yang lebih besar.
MI: Apa yang Pak Menteri
harapkan dari Kemenperin selanjutnya?
Apa yang menjadi catatan Bapak agar
Kemenperin tetap pada track yang
sudah dibangun selama ini?
MSH: Untuk periode pemerintahan
mendatang, saya berharap agar
Kementerian
Perindustrian
tetap
meneruskan
program-program
prioritas yang sedang berjalan, yaitu:
(1) Hilirisasi Industri Berbasis
Agro, Migas dan Bahan Tambang
Mineral;
(2) Peningkatan Daya Saing Industri
Berbasis SDM, Pasar Domestik dan
Ekspor; serta

(3)
Pengembangan
Industri
Kecil dan Menengah. Selain itu juga
mendorong pertumbuhan industri
substitusi impor dalam rangka
menekan defisit neraca perdagangan
sektor industri.
Kementerian
Perindustrian
juga harus mengawal implementasi
UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian beserta penyusunan
peraturan
perundangan
sebagai
turunannya, yang memiliki semangat
baru berupa peningkatan peran dan
intervensi
langsung
Pemerintah
dalam pembangunan sektor industri,
seperti pada pengembangan industri
strategis, pembangunan SDM industri,
serta pengembangan Wilayah Pusat
Pertumbuhan Industri (WPPI) dan
pembangunan Kawasan Industri.
Garis besarnya adalah Kementerian
Perindustrian agar tetap menjadi
instansi terdepan dalam mendorong
peningkatan nilai tambah melalui
industri di dalam negeri dan menjadikan
industri sebagai tulang punggung
perekonomian melalui kontribusi yang
besar terhadap PDB nasional.
MI:
Seperti
apa
Menteri
Perindustrian berikutnya yang ideal
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menurut Bapak? Apa yang harus
dipersiapkan agar bisa memacu kinerja
Kemenperin di internal maupun
eksternal? Yakni, menjadi lembaga yang
bersih dan diakui, sekaligus mampu dan
dipercayai sektor usaha di dalam negeri.
MSH: Sosok Menteri Perindustrian
yang ideal adalah orang yang memiliki
pengetahuan dan pengalaman yang
cukup kuat di sektor industri, memiliki
jejaring kerja yang luas, serta bisa
mengakomodir berbagai kepentingan
pelaku usaha dan stakeholder industri
lainnya.
Menteri Perindustrian juga harus
memiliki kepemimpinan (leadership)
yang mampu berkoordinasi secara
baik dengan seluruh jajaran pimpinan
dan staf Kemenperin sehingga dapat
meneruskan
program-program
Reformasi Birokrasi sehingga dapat
tercipta tata kelola pemerintahan
yang bersih, transparan, akuntabel dan
optimal dalam memberikan pelayanan
kepada publik.
MI: Menurut Bapak, dalam 5 tahun
ke depan, sektor manufaktur nasional
ada di level seperti apa? Sektor apa
yang menjadi primadona? Karena apa,
10
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Pak? Apa yang harus dilakukan untuk
selanjutnya? Terutama, menghadapi
tren integrasi pasar global mendatang?
MSH: Sejak tahun 2011, industri
pertumbuhan pengolahan non-migas
telah mampu melampaui pertumbuhan
ekonomi (PDB). Artinya, secara
makro ekonomi, sektor industri telah
memiliki landasan yang kuat dan
mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi. Saya kira hal ini dapat
terus dipertahankan pada periode
mendatang.
Sektor industri yang menjadi
primadona dan diperkirakan akan
tumbuh tinggi antara lain industri
makanan minuman dan tembakau,
industri tekstil barang kulit dan alas
kaki, industri kimia dasar, industri
pengolahan logam dasar besi dan baja,
serta industri alat angkutan mesin
dan peralatannya. Hal ini dikarenakan
karena permintaan produk olahan
makanan minuman yang semakin
tinggi, adanya program hilirisasi
industri berbasis agro migas dan bahan
tambang mineral, pengembangan
industri substitusi impor dalam rangka
penyediaan barang-barang modal,

serta pengembangan industri berbasis
teknologi tinggi.
Selanjutnya, yang juga harus
didorong adalah industri elektronika
dan
telematika
dalam
rangka
mengurangi ketergantungan terhadap
produk impor sekaligus mengikuti tren
teknologi yang semakin berkembang,
serta industri pembangkit energi dalam
rangka memenuhi kebutuhan energi
nasional khususnya tenaga listrik.
Dalam
menghadapi
integrasi
pasar global, yang terdekat adalah
pemberlakuan ASEAN Economic
Community (AEC) atau Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) di tahun
2015. Untuk itu, yang harus dilakukan
antara lain: sosialisasi kepada seluruh
pelaku usaha industri dalam negeri,
penyiapan SDM industri yang
handal dan pemberlakuan sertifikasi
kompetensi
industri,
penyediaan
infrastruktur yang memadai untuk
menunjang investasi sektor industri,
serta kebijakan dan insentif untuk
mendorong industri-industri unggulan
bersaing dengan pasar ASEAN
sekaligus melindungi industri-industri
tertentu yang masih belum kuat atau

berpotensi mengalami injury.
MI: Tahun ini, 2014, menurut
Pak Menteri, sektor manufaktur
akan mencatat prestasi apa hingga
akhir tahun? Seperti apa pengaruh
tahun politik kali ini terhadap kinerja
manufaktur? Baik dari sisi pertumbuhan
produksi, investasi, maupun ekspor.
MSH: Hingga akhir tahun,
pertumbuhan industri non-migas
diperkirakan tetap lebih tinggi dari
pertumbuhan ekonomi (PDB). Namun
untuk besaran pertumbuhannya, tidak
mudah untuk melampaui tahun 2013
lalu yang mencapai 6,10%. Hal ini
mengingat kinerja investasi yang masih
belum cukup membaik akibat aksi wait
and see para investor yang menunggu
pemerintahan
baru
terbentuk.
Meskipun presiden baru telah terpilih,
para investor masih menantikan
komposisi kabinet dan profil para
menteri bidang ekonomi, serta
kebijakan-kebijakan Pemerintah di
sektor industri maupun makro ekonomi.
Selain itu, faktor neraca perdagangan
sektor industri yang masih defisit dan
adanya kenaikan tarif dasar listrik
akan membebani sektor industri.
Menurut perhitungan kami, kinerja
sektor industri baru akan membaik di
Triwulan III dan IV, sehingga perkiraan

pertumbuhan industri non-migas pada
tahun 2014 adalah sebesar 5,7-6,1%.
Namun
demikian,
beberapa
industri masih akan tetap tumbuh
tinggi hingga akhir tahun ini, antara
lain industri makanan minuman dan
tembakau, industri tekstil barang kulit
dan alas kaki, industri barang kayu &
hasil hutan lainnya, serta industri alat
angkutan mesin dan peralatannya. Hal
ini terutama ditopang oleh tingginya
permintaan pasar produk makanan
minuman, furnitur, otomotif, serta
peningkatan investasi pada industri
makanan, industri barang kulit & alas
kaki, industri pengolahan kayu, dan
industri karet & plastik.
MI: Apa yang menjadi catatan
Pak Menteri terkait independensi
Kemenperin? Bagaimana harapan
Pak Menteri terhadap kementerian/
lembaga lain dalam mendukung dan
bekerja sama dengan Kemenperin?
MSH: Sebagai bagian dari
pemerintahan,
Kementerian
Perindustrian harus bisa bekerja sama
secara sinergis dengan Kementerian/
Lembaga lainnya. Kepentingan yang
diperjuangkan oleh Kemenperin adalah
peningkatan nilai tambah melalui
industri di dalam negeri, namun dalam
pelaksanaannya tetap harus sejalan

dengan garis kebijakan pemerintahan
baru. Oleh karena itu, Kemenperin juga
perlu mengkomunikasikan berbagai
kebijakan, program dan capaian kinerja
yang telah dijalankan selama ini
sehingga dapat lebih sejalan dengan
kebijakan perencanaan pembangunan
di atasnya maupun K/L lainnya.
Sebagai sektor unggulan yang
memberikan
kontribusi
terbesar
terhadap PDB nasional, saya tentu
berharap agar pembangunan sektor
industri harus menjadi prioritas
utama pemerintah. Untuk itu, harus
didukung sepenuhnya oleh K/L terkait,
antara lain dalam pemberian insentif
dan disintentif fiskal, penyediaan
infrastruktur, pengaturan ekspor dan
impor terhadap komoditi tertentu,
penyediaan bahan baku dan energi,
serta kebijakan-kebijakan pendukung
lainnya.
Namun demikian, jangan sampai
terjadi ego sektoral sehingga koordinasi
dengan K/L lainnya menjadi sangat
penting dan harus dijalankan secara
intensif. Hal ini untuk saling memahami
berbagai kepentingan antar K/L yang
berbeda tersebut, serta mencari titik
temu atas kebijakan-kebijakan yang
tidak sejalan. mi
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Masyarakat
Harus
Merasakan
Manfaat
Kementerian
Perindustrian
JAKARTA--Rampung menjalankan
tugas sebagai Wakil Menteri
Perindustrian selama Kabinet
Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, Alex
SW Retraubun memutuskan kembali
fokus sebagai akademisi.

D

osen Universitas Pattimura
ini juga berencana untuk
lebih
mempromosikan
Maluku kepada investor.
Sebelum dilantik menjadi Wakil
Menteri Perindustrian pada 20 Mei
2010, Alex mejabat sebagai Dirjen
Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau
Kecil, Kementerian Kelautan dan
Perikanan (2005-2009).
Profesor yang gemar bernyanyi
ini
menilai
investor
belum
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mempertimbangkan kawasan Timur
Indonesia sebagai tujuan investasi.
Padahal, kata dia, kekayaan alam di
Timur Indonesia sangat berlimpah.
Karena itu, berbekal pengalaman
sebagai Wakil Menteri Perindustrian,
Alex mengaku siap membantu Pemda
Maluku untuk memacu investasi di
daerah tersebut. Investor, kata dia, hanya
membutuhkan jaminan ketersediaan
sarana dan prasarana memadai, serta
kepastian hukum.

Pemerintah, ujarnya, baik pusat
maupun daerah, seharusnya fokus
pada upaya-upaya penciptaan daya
saing. Yakni, dengan memenuhi aspekaspek tersebut. Ditambah, promosi
untuk menarik minat investor. Alex
mengatakan seperti itulah peran
suatu lembaga pemerintahan yang
seharusnya. Yakni, bermanfaat bagi
publik. Kembali ke daerah asalnya, Alex
bercita-cita untuk membantu Pemda
Maluku mewujudkan hal tersebut.
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Merefleksi tugasnya sebagai Wakil
Menteri Perindustrian, Alex kepada
Media Industri menyoroti, pentingnya
kepemimpinan
seorang
menteri.
Dengan
demikian,
kementerian
yang dipimpin menteri tersebut
bisa menunaikan secara maksimal
penugasan dari Presiden.
Berikut hasil wawancara Media
Industri dengan Wakil Menteri
Perindustrian
Kabinet
Indonesia
Bersatu Jilid II ditemui sebelum masa
akhir jabatannya di Jakarta, Oktober
2014.
MI: Apa yang menjadi catatan
Bapak selama menjabat sebagai Wakil
Menteri Perindustrian?
ASW: Selama saya bekerja di
Kementerian Perindustrian, salah satu
kesan saya bekerja di kementerian ini
adalah orang-orang yang bekerja di
Kementerian Perindustrian itu sumber
daya manusianya memiliki standar
yang tinggi. Walaupun demikian
standar yang tinggi itu akan lebih
berguna jika kementerian ini dirasakan
sebagai kementerian yang berguna
bagi rakyat. Karena memang lembaga
pemerintahan itu didirkan untuk

melayani masyarakat. Oleh sebab itu
saya kira hal utama harus dilakukan
selain standar tadi adalah, dengan
membuat kebijakan-kebijakan yang
membawa manfaat yang positif untuk
perkembangan masyarakat. Itu yang
menjadi catatan penting menurut saya
harus diputuskan.
Contoh sederhana, saya selalu
bilang bahwa salah satu posisi politik
kementerian ini secara nasional adalah
di Direktorat Jenderal Indutsri Kecil
dan Menengah (IKM). Bayangkan
kalau tidak ada Ditjen IKM. Bisa
diplesetkan, kementerian ini akan
menjadi lembaga yang hanya mengurusi
industri di pulau Jawa. Jadi, untung
adanya Ditjen IKM bahwa itu berarti
bicara tentang kepentingan dari Aceh
hingga Papua. Kalau Ditjen Industri
Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
(IUBTT) hanya di pulau Jawa, Ditjen
Basis Industri Manufaktur (BIM)
baru sekarang ini terasa mulai ke luar.
Mulai ke Kalimantan, Sumatera. Itu
sejalan dengan Undang-Undang (UU)
No 3/2014 tentang Perindustrian yang
mendorong pembangunan industri ke
luar pulau Jawa. Hal itu dalam rangka

pengembangan dan penguatan industri.
Intinya, kementerian ini adalah
lembaga strategis untuk kepentingan
bangsa. Untuk itu, keberadaannya harus
benar-benar dirasakan manfaatnya oleh
masyarakat. Saat ini, memang fokusnya
masih banyak di indutsri besar,
sedangkan untuk IKM masih kurang.
Mungkin, karena persoalan di IKM itu
sendiri memang sudah besar sehingga
menjadi kendala.
MI: Apakah menurut bapak,
keberadaan Kementerian Perindustrian
sampai saat ini belum dirasakan
masyarakat luas?
ASW: Saya melihat kebangkitan
industri kita itu ada di kepemimpinan
pak Hi (Menteri Perindustrian
Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II MS
Hidayat, red-). Industri kita secara
perlahan mengalami kenaikan selama
kepemimpinan pak Hi. Bahkan, bisa
dibilang tumbuh di atas pertumbuhan
ekonomi. Meski, memang ada
kelemahannya.
Semakin
industri
tumbuh, semakin impor bahan baku,
bahan penolong, dan barang modalnya
tinggi. Berbanding lurus. Karena
memang di dalam negeri belum bisa
memenuhi. Karena itu, kita mulai
mendorong pembangunan industri
untuk mensubtitusi impor.
MI:
Kesimpulannya,
apakah
keberadaan
Kemenperin
sudah
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat?
ASW: Kalau
anda
melihat
komentar publik di luar sana, pasti
akan merasakan bahwa yang paling
sering dipersoalkan masyarakat adalah
pelayanan lembaga-lembaga publik.
Mulai dari masalah perizinan yang
tidak beres hingga kurangnya kepekaan.
Padahal, lembaga publik seharusnya
memiliki kepekaan. Pada titik itu,
orang-orang mulai bosan dan frustrasi.
Akhirnya, mereka mulai mencari sosok
pemimpin yang berani radikal, yang
berbeda dari pemerintahan selama ini.
Artinya, sudah saatnya berbenah diri.
Memang, mengurusi rakyat bukan
tugas Kementerian Perindustrian. Tapi,
dia bisa berperan dengan membuat
kebijakan yang berpihak kepada
industri.
MI: Bagaimana dengan posisi
sebagai Wakil Menteri Perindustrian?
Media Industri • No. 03 - 2014
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Apakah ada kepuasan selama menjabat
wewenang tersebut? Apakah ada
keterbatasan?
ASW: Itu adalah pertanyaan yang
susah gampang dijawab. Menteri dan
Wakil Menteri di struktur organisasi
itu berada di dalam satu kotak.
Wakil Menteri ditugaskan untuk
membantu menteri. Artinya, ketika
Menteri tidak lagi membutuhkan
bantuan Wakil Menteri, pada saat
itu selesailah tugas seorang Wakil
Menteri. Di sisi lain, seorang Wakil
Menteri harus mempunyai kreatifitas.
Ketika dilantik oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, pada saat
itu jelas ditegaskan, seorang Wakil
Menteri tidak boleh bersaing dengan
Menterinya. Wakil Menteri adalah
wakil, bukan Menteri. Jadi, jangan
sampai membuat hal-hal aneh yang bisa
diopinikan ingin menyaingi Menteri.
Tapi, karena area Wakil Menteri
ini juga abu-abu, saya merasa menjadi
orang yang tidak berguna meski saya
merasa mempunyai potensi untuk
bisa melakukan sesuatu. Seharusnya
memang, peran Wakil Menteri harus
diformulasikan tugasnya dengan baik
14
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supaya dia bisa menjadi aset bagi
Menteri, bukan beban bagi Menteri.
MI: Selama menjadi Wakil
Menteri Perindustrian, bagaimana
bapak menjabarkan peran membangun
menteri?
ASW: Saya melihat sosok pak Hi

sebagai seorang bapak. Anda pasti
tahu bagaimana psikologi seorang anak
kepada orang tuanya. Jadi, saya seperti
kepada seorang bapak, saya hanya
menunggu saja apa yang diminta saya
lakukan. Karena efek psikologis yang
seperti itu, saya sangat menghormati
dan segan kepada pak Hi. Saya tidak
berani menggurui pak Hi.
MI:
Bagaimana
ketika
berkoordinasi dengan pejabat lain di
Kementerian Perindustrian?
ASW: Tidak ada masalah. Saya
sering berkunjung ke ruangan pak
Sekjen, maupun Dirjen yang lain. Saya
tidak merasa terganggu. Prinsip saya
adalah lebih baik mempunyai banyak
teman sebanyak-banyaknya di dunia
ini. Kalau banyak teman, justru akan
membantu menjalankan tugas lebih
efektif.
MI: Dengan latar belakang
sebagai Dirjen Kelautan, Pesisir,
dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K)
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
bapak ditugaskan menjadi Wakil
Menteri
Perindustrian
dengan
fokus membangun industri maritim
Indonesia.
Bagaimana
bapak
menjabarkan
pencapaian
kinerja
bapak selama menjadi Wakil Menteri
Perindustrian?
ASW: Anda boleh bilang saya gagal
dalam mempeloporkan pembangunan

industri maritim di Indonesia. Tapi
sejujurnya, akar permasalahannya
adalah karena urusan kemaritiman
ini seharusnya tidak bisa hanya diurus
oleh pejabat eselon II apalagi III.
Nomenklaturnya juga seharusnya
dibuat sendiri, jangan digabung seperti
sekarang. Eselonisasi itu menunjukkan
komiten anggaran dan itu akan
mempengaruhi fokus dari Ditjen
terkait.
Saya berharap di masa depan,
Kementerian Perindustrian membentuk
nomenklatur
tersendiri
khusus untuk mengurusi industri
kemaritiman di Indonesia. Apalagi,
fokus pemerintahan ke depan adalah
kemaritiman. Untuk itu, setiap
kebijakan juga harus mengarah ke situ.
MI: Sejauh mana Kementerian
Perindustrian
berkomitmen
membangun industri maritim nasional?
ASW: Berbicara soal maritim kita
harus menegaskan batas yang jelas
dulu. Yakni, antara laut dan kelautan,
serta maritim. Laut, termasuk dasar
laut, tanah, dan permukaan laut, air dan

seluruh kandungannya. Sedangkan,
maritim adalah bagian dari kelautan.
Yakni, mulai dari industri perkapalan,
wisata bahari, hingga pelabuhan.
Berbicara soal poros maritim berarti
menciptakan konektivitas nasional.
Untuk itu, kita harus mempunyai
banyak kapal dan pelabuhan untuk
saling menghubungkan wilayah di
Indonesia. Dari Timur ke Barat harus
ada kapal yang melayari laut Indonesia,
dan nelayan tidak lagi hanya mencari
ikan di wilayah laut yang dekat tapi bisa
ke radius yang lebih jauh.
Selama
ini,
Kementerian
Perindustrian sudah mulai mendorong
pembangunan kapal di Indonesia.
Memang, dalam masa pemerintahan
ini, bisa dibilang kita membuang waktu
5 tahun tanpa fokus membangun sektor
maritim nasional. Industri perkapalan
kita bangkit karena mereka memang
dalam kondisi terjepit, hanya bernafas
senin-kamis. Sehingga, mereka terus
berusaha bangkit dan tumbuh.
Dalam hal ini, Kementerian
Perindustrian
mencoba
berperan

dengan terus mengingatkan supaya
menggunakan
kapal
produksi
Indonesia. Misalnya, supaya Pertamina
mengutamakan buatan dalam negeri,
jangan membeli dari luar melulu. Kapan
Indonesia bisa bangkit? Awalnya,
butuh pengorbanan. Bahwa harga kapal
lokal lebih mahal. Tapi, seiring itu pasti
akan menurun karena produksi industri
lokal mulai efisien karena semakin
banyak yang membeli. Pada ujungnya,
menciptakan kemandirian bangsa.
Jangan selalu mengimpor, dari barang
A hingga ke Z.
Mengakhiri
tugasnya,
Alex
berharap,
pembangunan
sektor
maritim di Indonesia akan lebih fokus
dan nyata. Pria yang lahir di Desa
Elat, Maluku Tenggara, 31 Mei 1960
ini bersyukur dengan memadukan
pengalaman birokrasi dan akademis,
siap
memberikan
sumbangan
pemikiran
untuk
membangun
Indonesia. Dimulai dari menggerakkan
kegiatan perekonomian di daerah
Timur Indonesia. mi
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tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)

Elektronik dan Telematika

Aspek desain kini masuk dalam
perhitungan Tingkat Kandungan
Dalam Negeri (TKDN) produk
elektronik dan telematika.
Adapun bobot nilai konten
lokal dari aspek pengembangan
produk mencapai 20%.

16
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T

KDN produk elektronik
dan telematika ini diatur
dalam Peraturan Menteri
Perindustrian No. 69/2014
tentang
Ketentuan
Tata
Cara
Penghitungan Nilai TKDN Industri
Elektronika dan Telematika. Beleid
tersebut ditetapkan sejak 8 September
2014.
Penghitungan TKDN elektronik
dan telematika secara keseluruhan
terdiri dari dua aspek, yaitu manufaktur
dan pengembangan produk. Porsi
bobot nilai TKDN aspek manufaktur
80%, artinya ini menjadi pertimbangan
mayoritas.

Nilai
konten
lokal
produk
elektronik dan telematika berasal dari
penghitungan TKDN manufaktur
dan pengembangan yang diberikan
bobot tertentu. Sebagaimana diketahui,
manufaktur
mencakup
perakitan
produk, sedangkan pengembangan
adalah proses meningkatkan mutu
produk dan desain termasuk di
dalamnya.
Konsultan telematika dan elektronik
dari Institut Teknologi Bandung
Adi Indrayanto mengatakan proses
perumusan mekanisme penghitungan
nilai TKDN tersebut berlangsung
setidaknya sejak tiga tahun silam.

Kebijakan

Menurutnya,
TKDN
pengembangan produk sangat perlu
dimasukkan ke dalam komponen
penghitungan konten lokal. Aspek ini
di dalamnya mencakup proses rancang
bangun yang memiliki nilai tambah
lebih tinggi dibandingkan manufaktur.
“Produk elektronik dan telematika
banyak unsur desainnya, sedangkan
manufakturnya standar saja. Desain ini
yang membedakan produk satu dengan
yang lain,” katanya belum lama ini.
Dalam Permenperin 69/2014 itu
disebutkan, penghitungan nilai TKDN
manufaktur
dilakukan
terhadap
setiap jenis barang atau kelompok
jenis barang. Seluruh barang yang
diproduksi dengan proses serta bahan
baku yang sama, inilah yang dimaksud
jenis barang.
Nilai TKDN manufaktur dihitung
berdasarkan perbandingan antara
barang jadi dikurangi harga komponen
luar negeri terhadap harga barang
jadi. Adapun harga barang jadi yang
dimaksud adalah biaya produksi yang
dikeluarkan untk memproduksi barang
tersebut.
Biaya produksi meliputi biaya untuk
bahan (material) langsung, tenaga kerja
langsung, dan biaya tidak langsung
pabrik (factory overhead). Ketiganya
dihitung sampai di lokasi pengerjaan
(pabrik/workshop) untuk barang yang
bersangkutan.
Konten
lokal
pengembangan
dihitung
melalui
pembobotan
terhadap hak kekayaan intelektual
(HKI). Kriteria HKI meliputi paten
terdaftar dan teraplikasi. Selain itu juga
mencakup desain produk, baik desain

industri maupun desain tata letak
sirkuit terpadu.
Adi mencontohkan besarnya nilai
tambah dari desain komponen chipset
untuk elektronik maupun telematika.
Dengan harga jual Chipset US$30
per unit, sebetulnya biaya produksi
komponen ini cuma sekitar US$1.
Lebih dari 80%-nya atau setara US$29
merupakan nilai tambah HKI dari
desain barang.

Dalam aturan soal TKDN
elektronika dan telematika sebelumnya
tak
memperhitungkan
aspek
pengembangan produk. Walaupun
ada produk yang 100% didesain orang
Indonesia asalkan manufaktur dan
produksinya di luar negeri, maka
konten lokalnya dianggap nol.
Dirjen Industri Unggulan Berbasis
Teknologi Tinggi Kemenperin Budi
Darmadi mengakui nilai tambah
rancang bangun produk elektronik dan
telematika lebih tinggi daripada aspek
manufaktur. “Ongkos mikir ini lebih
mahal.”
Dia mencontohkan disket kosong
yang pada zaman sekarang mungkin
nilainya kurang dari Rp5.000. Saat
barang ini diisi perangkat lunak
(software) Microsoft orijinal, maka
nilainya naik berkali lipat. Ini
disebabkan adanya unsur kekayaan
intelektual dalam pengembangan
perangkat lunak. mi

Media Industri • No. 03 - 2014

17

Kebijakan

Pengawasan dan Pengendalian

Usaha Industri Rokok

T

ak bisa dipungkiri lagi, rokok
merupakan produk yang
dapat menimbulkan dampak
kesehatan yang merugikan,
sehingga perlu pengawasan dan
pengendalian terhadap usaha industri
rokok.
Oleh karena itu, Kementerian
Perindustrian akhirnya menetapkan
Peraturan
Menteri
Perindustrian
No.64/M-IND/PER/7/2014 tentang
Pengawasan dan Pengendalian Usaha
Industri Rokok.
Dalam
peraturan
tersebut
disebutkan, terdapat tiga jenis industri
rokok, mulai dari industri rokok kretek,
industri rokok putih, dan industri rokok
lainnya.
Industri rokok kretek adalah
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usaha pengolahan tembakau dengan
menambahkan bunga cengkih, daun
cengkih, tangkai cengkih, dan/atau
aroma cengkih.
Industri rokok putih adalah usaha
pengolahan tembakau dengan tidak
menambahkan komponen cengkih.
Industri rokok lainnya adalah
rokok selain rokok kretek atau rokok
putih, yang meliputi cerutu, rokok
kelembak menyan, dan rokok klobot/
kawung, termasuk industri tembakau
pipa, tembakau yang dikunyah, dan
tembakau sedot (snuff).
Peraturan tersebut menegaskan
setiap perusahaan industri rokok wajib
memiliki Izin Usaha Industri (IUI).
Izin itu diterbitkan berdasarkan daftar
bidang usaha yang tertutup dan bidang

usaha yang terbuka dengan persyaratan
di bidang penanaman modal.
Perlu diketahui, IUI untuk
penanaman modal asing diterbitkan
oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Pusat, sedangkan penanaman
modal dalam negeri diterbitkan oleh
PTSP Daerah.
IUI Rokok hanya diberikan kepada
industri kecil dan menengah yang
bermitra dengan industri besar. Bentuk
kemitraan bisa subkontrak, bagi hasil,
kerja sama operasional, hingga usaha
patungan (joint venture).
Dalam peraturan tersebut dijelaskan,
industri kecil harus memenuhi
ketentuan, seperti lokasi bangunan
pabrik paling sedikit memiliki luas
200 m2 serta berbatasan langsung dan
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dapat dimasuki dari jalan umum.
IUI
Rokok
diterbitkan
dengan ketentuan terlebih dahulu
mendapatkan
rekomendasi
dari
Direktur Jenderal yang berwenang.
Permohonan rekomendasi ditujukan
kepada Direktur Jenderal melalui Unit
Pelayanan Publik (UP2) Pusat dengan
melampirkan sejumlah dokumen.
Sementara
itu,
perusahaan
industri rokok yang telah memenuhi
ketentuan, maka dapat diberikan IUI
kecil atau IUI menengah. Pemberian
IUI Rokok dilakukan sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan tentang Ketentuan dan Tata
Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan,
dan Tanda Daftar Industri atau
perubahannya.
Perusahaan industri rokok yang
telah memiliki IUI sebelum peraturan
Menteri ini diberlakukan, maka dapat
melakukan perubahan terhadap IUI
yang dimiliki.
Perubahan IUI terkait dengan
perubahan
alamat
perusahaan,
alamat
lokasi
pabrik,
nama
perusahaan, pindah lokasi pabrik,
status kepemilikan, perluasan untuk
penambahan
kapasitas
produksi,
ataupun
penggabungan/peleburan/
pengambilalihan perusahaan.

Adapun industri rokok yang
melakukan perubahan wajib melakukan
perubahan terhadap IUI yang dimiliki.
Perubahan itu merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan IUI yang
dimiliki.
Dalam mengajukan rekomendasi,
industri rokok harus memenuhi
beberapa persyaratan. Untuk perubahan
nama perusahan, perseroan harus
melampirkan paling sedikit dokumen
fotokopi IUI dan menunjukkan asli,
fotokopi NPPBKC, fotokopi akte
kepemilikan perusahaan, fotokopi
sertifikat registrasi mesin pelinting
sigaret (rokok) bagi industri rokok yang
menggunakan mesin pelinting rokok,
serta laporan realisasi produksi dua
tahun terakhir yang dilengkapi dengan
bukti pembelian pita cukai.
Untuk pindah lokasi pabrik,
industri rokok harus melampirkan
paling sedikit dokumen fotokopi
IUI dan menunjukkan asli, fotokopi
NPPBKC,
persetujuan
tertulis
dari dinas kabupaten/kota di lokasi
lama dan lokasi baru, fotokopi akte
kepemilikan perusahaan, fotokopi
sertifikat registrasi mesin pelinting
sigaret (rokok) bagi industri rokok yang
menggunakan mesin pelinting rokok,
fotokopi sertifikat hasil pengujian tar

dan nikotin dari laboratorium penguji
yang terakreditasi atau ditunjuk oleh
menteri, serta laporan realisasi produksi
dua tahun terakhir yang dilengkapi
dengan bukti pembelian pita cukai.
Untuk
perubahan
status
kepemilikan, perusahaan rokok harus
melampirkan paling sedikit dokumen
IUI dan menunjukkan asli, fotokopi
NPPBKC, fotokopi akte kepemilikan
perusahaan yang baru dan disahkan
untuk PT oleh Kementerian Hukum
dan HAM, sedangkan selain PT oleh
pengadilan negeri setempat, fotokopi
sertifikat hasil pengujian tar dan
nikotin dari laboratorium penguji
yang terakreditasi atau ditunjuk oleh
menteri, serta laporan realisasi produksi
dua tahun terakhir yang dilengkapi
dengan bukti pembelian pita cukai.
Adapun
untuk
perluasan
penambahan kapasitas produksi rokok,
perusahaan harus melampirkan paling
sedikit IUI dan menunjukkan asli,
fotokopi NPPBKC, fotokopi akte
kepemilikan perusahaan, fotokopi
sertifikat registrasi mesin pelinting
sigaret (rokok) bagi industri rokok yang
menggunakan mesin pelinting rokok,
fotokopi sertifikat hasil pengujian tar
dan nikotin dari laboratorium penguji
yang terakreditasi atau ditunjuk oleh
menteri, berita acara pemeriksaan
(BAP) dari dinas kabupaten/kota
setempat, serta laporan realisasi
produksi dua tahun terakhir yang
dilengkapi dengan bukti pembelian
pita cukai.
Terakhir untuk penggabungan/
peleburan/pengambilalihan
perusahaan, industri rokok harus
melampirkan paling sedikit fotokopi
IUI dan menunjukkan asli, fotokopi
NPPBKC, fotokopi akte kepemilikan
perusahaan yang baru, fotokopi
sertifikat registrasi mesin pelinting
sigaret (rokok) bagi industri rokok yang
menggunakan mesin pelinting rokok,
fotokopi sertifikat hasil pengujian tar
dan nikotin dari laboratorium penguji
yang terakreditasi atau ditunjuk oleh
menteri, berita acara pemeriksaan
(BAP) dari dinas kabupaten/kota
setempat, serta laporan realisasi
produksi dua tahun terakhir yang
dilengkapi dengan bukti pembelian
pita cukai. mi
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Semua Jenis Semen
Wajib Ber-SNI

P

ara produsen semen diwajibkan
untuk
menerapkan
Standar
Nasional Indonesia (SNI) pada
semua jenis produk mereka. Hal itu
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor
67/M-IND/PER/8/2014 tentang Perubahan
Atas Permenperin Nomor 18/M-IND/
PER/2/2012 tentang Pemberlakuan SNI Semen
Secara Wajib.
Permenperin tersebut diterbitkan dalam
rangka
kelancaran
proses
perdagangan
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internasional
terhadap
semen
terkait
dengan penerapan pos tariff/HS Code dalam
Pemberlakuan SNI semen secara wajib perlu
mengubah nomor HS Code sesuai Buku Tarif
Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012.
Tidak ada perubahan signifikan dalam
Permenperin baru tersebut. Revisi dilakukan
pada perubahan nomor HS agar selaras
dengan peraturan lain. Permenperin terbaru
ini mengubah ketentuan Pasal 2 Permenperin
Nomor 18/M-IND/PER/2/2012 menjadi
memberlakukan SNI semen dengan Pos Tariff/
Hs Code sebagai berikut:
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No

Jenis Semen

No SNI

Pos Tarif

1

Semen Portland Putih

15-0129-2004

2523.21.00.00

2

Semen Portland Pozoland

2004/Amd
1:2010

Ex 2523.29.90.00

3

Semen Portland (selain portland putih, portland pozoland, portland
campur dan semen masonry)

15-2049-2004      

Ex 2523.29.10.00                                          
Ex 2523.29.90.00

4

Semen Protland Campur (mixed cement)

15-3500-2004       Ex 2523.29.90.00

5

Semen Masonry

15-3758-2004      

Ex 2523.29.90.00

6

Semen Portland Komposit

15-7064-2004      

Ex 2523.90.00.00

Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso
mengatakan, industri semen Tanah Air sudah lama mengharuskan
pemenuhan SNI secara wajib. ASI sendiri, menurut Widodo, sangat
mendukung SNI Wajib semen. Pemberlakuan SNI secara wajib, lanjutnya,
mampu meningkatkan kualitas produksi semen di dalam negeri, termasuk
semen impor yang masuk pasar Indonesia, seperti semen portland pozoland.
“Semen impor harus bisa memenuhi persyaratan SNI baru bisa masuk
ke Indonesia, karena kualitas semen Indonesia sangat bagus dibandingkan
produk impor. Kualitas semen Indonesia sangat bagus dibandingkan
produk impor. Jangan sampai masyarakat dirugikan,” tutur Widodo.
Terkait semen impor, para importir yang hendak membeli semen
clinker dari luar negeri harus punya izin importir produsen semen (IPSemen). Importir harus memiliki izin importir terdaftar semen (ITSemen) sebagai syarat mendapatkan persetujuan impor.
Rekomendasi impor semen diberikan oleh Direktur Jenderal
Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Permenperin tersebut dikecualikan bagi barang
keperluan pemerintah dan lembaga negara,
barang contoh yang tidak diperdagangkan,
barang keperluan kepentingan bencana alam,
serta barang ekspor yang ditolak oleh pembeli
luar negeri kemudian diimpor kembali dalam
jumlah yang sama dengan jumlah pada saat
ekspor.
Selain itu, dikecualikan pula untuk barang
keperluan penelitian dan pengembangan
teknologi dan barang bantuan teknik serta
bantuan
proyek
berdasarkan
Peraturan
Pemerintah No.19/1955 tentang Peraturan
Pembebasan dari Bea Masuk dan Bea Keluar
Golongan Pejabat dan Ahli bangsa Asing
Tertentu. mi
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SNI Wajib Ban
Mulai Berlaku Lagi
Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk ban kembali diberlakukan wajib.
Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor
68/M-IND/PER/2014 tentang Pemberlakuan SNI Ban Secara Wajib.

P

emberlakuan kembali SNI
ban secara wajib dilakukan
dalam rangka optimalisasi
pelaksanaan penerapan SNI
ban oleh seluruh pelaku usaha guna
meningkatkan mutu hasil industri
ban, melindungi konsumen serta
menciptakan persaingan usaha yang
sehat dan adil.
Badan Standardisasi Nasional (BSN)
sebelumnya telah melakukan revisi
terhadap lima SNI produk ban yang
sejak tahun 2004 telah diberlakukan
secara wajib oleh Kementerian
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Perindustrian (Kemenperin). Revisi
SNI mempertimbangkan keberatan
para importir ban terutama Eropa
dan Jepang yang menilai peraturan
tersebut sangat ketat dan menimbulkan
hambatan perdagangan yang tidak
perlu.
Kendati
demikian,
Indonesia
tetap mengedepankan kepentingan
nasional dan meyakinkan internasional
bahwa spesifikasi dan pengujian ban
di Indonesia, memang harus berbeda
dengan spesifikasi/pengujian ban di
negara lain seperti Eropa dan Jepang

karena alasan perbedaan geografis dan
kondisi jalan raya.
BSN
telah
menotifikasikan
Permenperin nomor 68/M-IND/
PER/8/2014 melalui G/TBT/N/
IDN/13/Add.3. beserta revisi SNI nya
ke WTO pada tanggal 4 September
2014. Peraturan ini menggantikan
Permenperin yang telah ditetapkan
sebelumnya
yaitu
Permenperin
nomor
11/M-IND/PER/1/2012,
Permenperin nomor 58/M-IND/
PER/1/2012 dan Permenperin nomor
27/M-IND/PER/5/2013.
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Ketua Umum Asosiasi Perusahaan
Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane
mengatakan, SNI Wajib dalam
Permenperin yang baru tersebut
merupakan hasil revisi beberapa aturan
teknis terkait standar ban. Sebelumnya,
menurut Azis, SNI ban sudah berlaku
wajib. Namun, kemudian direvisi, dan
menyesuaikan ketentuan yang berlaku
secara internasional.
“Kita
memperbaharui
dan
meningkatkan standarnya menyesuaikan pasar Eropa. Sebelumnya, SNI
yang berlaku wajib dulu juga diprotes
oleh beberapa negara, terutama di
Asean. Jadi, SNI Wajib yang baru ini
kita sesuaikan lebih internasional, tapi
lebih mengutamakan juga keamanan
konsumen,” kata Azis.
Permenperin yang ditetapkan pada
8 Agustus 2014 tersebut mewajibkan
produsen ban untuk membubuhkan
tanda SNI pada ban di tempat yang
mudah dibaca dan dengan cara embos
atau penandaan tetap (permanent
stamp). Produsen ban wajib memiliki
Sertifikat Produk Penggunaan Tanda
(SPPT) SNI ban.

Pada pasal 4 ayat (1) dan (2)
Permenperin tersebut disebutkan
bahwa hal tersebut tidak berlaku untuk
ban yang digunakan untuk contoh
uji dalam rangka program penelitian
dan pengembangan, contoh uji dalam
rangka
permohonan
SPPT-SNI,
komponen kendaraan tujuan ekspor,
atau untuk keperluan khusus. Ban
untuk komponen kendaraan tujuan
ekspor tersebut adalah ban yang hanya
dapat diimpor oleh importir produsen
kendaraan bermotor.
Sedangkan dalam pasal 6 ayat (1)
disebutkan bahwa ban yang berasal dari
impor dan telah memenuhi ketentuan
SNI serta belum diberikan penandaan
SNI pada saat kedatangan di Indonesia
wajib mernenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. Tanda SNI dicantumkan dalam
label berbahasa Indonesia
yang diletakkan pada telapak ban;
b. Importir ban membuat pernyataan
bermaterai cukup yang disampaikan
kepada Direktur Jenderal Pembina
Industri dan ditembuskan kepada
LSPro penerbit SPPT-SNI yang

minimal berisi:
1. Identitas perusahaan (nama dan
alamat);
2. Angka Pengenal Importir;
3. Jenis dan HS code ban;
4. Pernyataan jaminan penandaan SNI
dengan cara emboss atau penandaan
tetap (permanent stamp) pada ban
dan penandaan akan dilakukan oleh
importir atau produsen di tempat
produsen dan/atau importir sebelum
ban diedarkan.
Dalam pasal 11 ayat (2) disebutkan
bahwa, ban yang diproduksi di
dalam negeri yang diproduksi sejak
Permenperin baru ini mulai berlaku
dan telah beredar di pasar namun tidak
memenuhi ketentuan, maka harus
ditarik dari peredaran oleh produsen
yang bersangkutan.
Lalu pada pasal 12, ban impor
yang tidak memenuhi ketentuan
akan dilarang masuk Daerah Pabean
Indonesia, atau telah berada di dalam
Kawasan Pabean dan tidak memenuhi
ketentuan wajib di re-ekspor atau
dimusnahkan oleh importir. mi
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Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu

Minuman Beralkohol
Perusahaan industri minuman beralkohol wajib menerapkan proses fermentasi dan destilasi
dalam rangka pengendalian dan pengawasan sektor industri tersebut.

S

ebagaimana diketahui,
minuman beralkohol terdiri
dari tiga golongan. Pertama,
minuman beralkohol golongan
A adalah minuman yang mengandung
etil alkohol atau etanol dengan kadar
hingga 5%. Kedua, minuman beralkohol
golongan B adalah minuman yang
mengandung etil alkohol atau etanol
dengan kadar lebih dari 5% hingga
20%. Terakhir, minuman beralkohol
golongan C adalah minuman yang
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mengandung etil alkohol atau etanol
dengan kadar lebih dari 20% sampai
dengan 55%.
Dalam
rangka
pengendalian
dan pengawasan sektor industri
tersebut, Kementerian Perindustrian
mengeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian
No.63/M-IND/
PER/7/2014 tentang Pengendalian
dan Pengawasan Industri dan Mutu
Minuman Beralkohol.
Dalam
peraturan
tersebut

disebutkan,
minuman
beralkohol
golongan A dan B wajib menerapkan
fermentasi. Sementara itu, minuman
beralkohol golongan C diharuskan
menerapkan fermentasi dan destilasi.
Setiap
perusahaan
industri
minuman beralkohol wajib memiliki
izin usaha industri. Izin usaha industri
diberikan sesuai dengan ketentuan
bidang usaha yang tertutup dan bidang
usaha yang terbuka dengan persyaratan
di bidang penanaman modal.

Kebijakan

Dalam menjamin mutu produk,
perusahaan
industri
minuman
beralkohol harus berpedoman kepada
cara produksi pangan olahan yang baik
(CPPOB) sesuai dengan Peraturan
Menteri Perindustrian No.75/MIND/7/2010 tentang Cara Produksi
Pangan Olahan yang Baik.
Industri minuman beralkohol juga
harus menerapkan standar nasional
Indonesia (SNI) minuman beralkohol
yang telah diberlakukan secara wajib.
Yang tak penting adalah perusahaan

industri minuman beralkohol harus
memenuhi ketentuan teknis mengenai
golongan, jenis produk, proses
produksi, mesin dan peralatan produksi,
pengendalian mutu, serta laboratorium
industri minuman beralkohol.
Dalam perjalanannya, perusahaan
industri minuman beralkohol dilarang
untuk melakukan beberapa hal.
Pertama, melakukan proses produksi
dengan cara pencampuran dengan
alkohol teknis dan/atau bahan kimia
berbahaya lainnya. Kedua, memproduksi

minuman beralkohol dengan kadar etil
alkohol atau etanol di atas 55%. Ketiga,
menyimpan dan menggunakan alkohol
teknis sebagai bahan baku dalam
pembuatan minuman beralkohol.
Keempat, memproduksi dengan isi
kemasan kurang dari 180 ml. Kelima,
melakukan
pengemasan
ulang
(repacking).
Perusahaan wajib menyampaikan
laporan realisasi produksi setiap
semester tahun berjalan, yakni semester
I dilaporkan selambat-lambatnya
tanggal 15 Juli tahun berjalan dan
semester II dilaporkan selambatlambatnya tanggal 15 Januari tahun
berikutnya. Peraturan tersebut tak
hanya mengatur minuman beralkohol
modern, melainkan juga mengatur
minuman beralkohol tradisional.
Untuk
minuman
beralkohol
tradisional, produk harus diproses
melalui fermentasi dan destilasi
atau fermentasi tanpa destilasi yang
dilakukan secara sederhana. Begitu
pula pengemasan, harus dilakukan
secara sederhana. Yang terpenting
adalah minuman beralkohol tradisional
harus dimanfaatkan untuk kepentingan
budaya, adat istiadat, dan upacara
keagamaan. Bahkan, produk minuman
beralkohol tradisional itu tidak
diperkenankan untuk diperjualbelikan.
mi
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Lensa Peristiwa

Wakil Menteri Perindustrian Alex SW Retraubun mendengarkan penjelasan dari
pimpinan delegasi Sino-Indonesia Cultural and Economic Association Mr. Po-Ta Chiu
mengenai rencana para pengusaha asal Taiwan untuk berinvestasi dan mencari mitra
bisnis di Indonesia dalam pertemuannya di Kementerian Perindustrian, 12 Agustus 2014.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyematkan Bintang Mahaputra Adhipradana
kepada Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat di Istana Negara-Jakarta, 13
Agustus 2014.

Menko Perekonomian Chairul Tanjung memberikan keterangan kepada wartawan
mengenai Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2015 didampingi (dari kiri) Menteri Perindustrian Mohamad
S Hidayat, Menteri Perencaan Pembangunan Nasioanl/Kepala Bappenas Armida
Alisjahbana, dan Menteri Keuangan Chatib Basri di Jakarta, 15 Agustus 2014.

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat dan Menteri Perdagangan Muhammad
Lutfi membahas mengenai peningkatan daya saing dan ketahanan industri nasional
dalam rangka kerjasama perdagangan internasional pada Rapat Regional Comprehensive
Economic Partnership (RCEP) di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 18 Agustus 2014.

Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat disaksikan Wakil Menteri Alex SW
Retraubun dan Dirjen IKM Kementerian Perindustrian Euis Saedah memukul gong pada
pembukaan Pameran Produk Unggulan Binaan TPL dan Wirausaha Baru III di Plasa
Pameran Industri, Jakarta, 19 Agustus 2014.

Menteri Perindustrian RI Mohamad S. Hidayat bertukar kartu nama dengan Duta Besar
Republik Korea Selatan yang baru untuk Indonesia HE Mr Taiyoung Cho di Kementerian
Perindustrian, Jakarta, 19 Agustus 2014.
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Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat didampingi (dari kiri) Ketua Umum
Asosiasi Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia Charles Saerang
dan Ketua Perhimpunan Perusahaan dan Asosiasi Kosmetika Indonesia Putri K. Wardani
bersama-sama meminum jamu tradisional pada pembukaan Pameran Kosmetik dan Jamu
di Plasa Pameran Industri, Jakarta, 26 Agustus 2014.

Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat didampingi Wakil Menteri Perindustrian
Alex SW Retraubun dan para pejabat eselon I Kementerian Perindustrian melakukan
Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI membahas RKA K/L Tahun 2015 di Gedung
Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, 27 Agustus 2014.

Menteri Perindustrian R.I Mohamad S Hidayat menerima plakat yang diserahkan Sekjen
GAPMMI Franky Sabarani disaksikan Ketua Umum GAPMMI Adhi Lukman dan
Dewan Pembina GAPMMI Franky Welirang pada Malam Silaturahmi dan Gathering
GAPMMI di Shagri la Hotel, Jakarta 5 September 2014.

Kementerian Perindustrian menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) 2013 dari BPK yang keenam, diserahkan oleh Wakil Presiden RI Boediono kepada
Menteri Perindustrian Mohamad S Hidayat, disaksikan Menteri Keuangan Chatib Basri
di Jakarta 12 September 2014.

Ny. Hj. Ani Bambang Yudhoyono dan Ny. Herawati Boediono serta Menteri
Perindustrian Mohamad S Hidayat dan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Dipo
Alam berfoto bersama dengan para Pengurus Yayasan Batik Indonesia (YBI) seusai
Peringatan Hari Batik Nasional 2014 di Kementerian Perindustrian, 2 Oktober 2014.

Menteri Perindustrian Saleh Husin menerima buku Memori Serah Terima Jabatan
Menteri Perindustrian Tahun 2009-2014 yang diserahkan Mohamad S. Hidayat mantan
Menteri Perindustrian KIB II di Jakarta, 28 Oktober 2014.
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Kemenperin dan Polri
Komit Amankan OVNI
Kementerian Perindustrian dan Kepolisian Republik Indonesia telah
berkomitmen melakukan pengamanan terhadap objek vital nasional
sektor industri. Langkah strategis tersebut dilakukan dalam upaya
meningkatkan iklim usaha yang lebih kondusif sekaligus meningkatkan
daya saing industri nasional.

B

erdasarkan Surat Keputusan
Menteri
Perindustrian
Nomor 466 tahun 2014,
sebanyak 49 perusahaan
industri dan 14 kawasan industri
telah ditetapkan sebagai Objek Vital
Nasional Sektor Industri (OVNI).
Penetapan sebuah perusahaan industri
atau kawasan industri sebagai OVNI,
28
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juga dipayungi oleh Keputusan Presiden
Nomor 63 Tahun 2004 tentang Obyek
Vital Nasional, yang mengamanatkan
bahwa Menteri atau Kepala Lembaga
menurut bidangnya dapat menetapkan
masing-masing binaannya sebagai
Obyek Vital Nasional melalui Surat
Keputusan
Menurut Menteri Perindustrian

Mohamad S Hidayat, keamanan
merupakan salah satu kunci dan syarat
keberhasilan suatu negara, dimana
ketika rakyat telah memiliki rasa
aman diharapkan dapat menghasilkan
karya-karya positif untuk kemajuan
bangsanya. “Secara khusus, jaminan
keamanan bagi industri akan membuat
lancarnya kegiatan produksi bagi
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perusahaan-perusahaan, termasuk para
karyawannya yang bekerja dan berkarya
di dalamnya,” tegas Menperin dalam
sambutannya pada acara Penyerahan
Sertifikat OVNI di Kementerian
Perindustrian, Jakarta, 2 September
2014.
Pemberian sertifikat ini merupakan
bentuk publikasi dan pengakuan status
bahwa industri atau kawasan industri
tersebut memang layak mendapatkan
perlindungan dari sisi pengamanan.
Selain itu, juga menunjukkan telah
terjalinnya kerjasama strategis antara
Kemenperin, polri, dan perusahaan
industri atau kawasan industri berstatus
OVNI, yang diharapkan dapat saling
bersinergi untuk memajukan dan
mewujudkan iklim usaha industri yang
kondusif dalam rangka mendukung
tumbuh dan berkembangnya industri
yang berdaya saing sehingga berdampak
pada kemajuan bangsa Indonesia.
Menperin menegaskan, industri
merupakan salah satu penopang
ekonomi Indonesia yang sangat
strategis, dimana dalam lima tahun
terakhir dapat berkontribusi sekitar
21% dari PDB dengan pertumbuhan
rata-rata 6% pertahun. Hal ini tentunya
sangat didukung oleh tingkat keamanan
dan kenyamanan berinvestasi di
Indonesia. Di samping itu, faktor
lainnya seperti infrastruktur, kebijakan
fiskal, dan energi, turut berkontribusi
dalam pertumbuhan industri di era
globalisasi.
Oleh karena itu, dukungan
keamanan khususnya dari Polri dalam
menyelenggarakan pengamanan di
masing-masing industri dan kawasankawasan industri yang berstatus OVNI
menjadi sangat penting. Pengamanan
tersebut sesuai dengan besarnya
nilai investasi, luasnya lahan, jumlah
karyawan, dan faktor-faktor lainnya
yang telah disesuaikan dengan sistem
yang dirumuskan oleh Polri melalui
SKEP 738/2005 tentang Sistem
Pengamanan Obyek Vital Nasional.
“Peraturan itu diatur berbagai
hal, antara lain kebutuhan minimal
perangkat keras dan lunak dalam
pengamanan obyek vital, kebutuhan
personil keamanan hingga sistem
eskalasi tingkat gangguan, dan lain

sebagainya,” tegas Menperin.
Dalam
kesempatan
tersebut,
Menperin
memberikan
apresiasi
kepada Kapolri, khususnya Kepala
Baharkam beserta jajarannya yang
telah bekerjasama dengan Kemenperin
untuk mewujudkan iklim usaha
industri yang kondusif pada saat ini dan
yang akan datang. Selain itu, apresiasi
juga diberikan kepada para pihak, Tim
Penyusun SK Menperin 466/2014, Tim
Perumus Pedoman Kerja yang akan
menyelesaikan tugasnya, serta para
pejabat di lingkungan Kemenperin dan
Polri yang telah bekerja keras sampai
dengan tahap ini.
Dengan
ditetapkannya
49
perusahaan industri dan 14 kawasan
industri sebagai OVNI tahun 2014,
Menperin
berharap
pelaksanaan
koordinasi pengamanan OVNI oleh
Direktorat PamObvit POLRI bagi
perusahaan industri dan kawasan
industri semakin baik, mulai dari
tingkat Mabes, Polda, Polres hingga ke
Polsek, dimana perusahaan industri dan
kawasan industri tersebut melakukan
bisnis usahanya.
“Adanya rasa aman bagi dunia
usaha sebagai pemilik modal dan
karyawan sebagai pekerja yang
menjalankan roda produksi diharapkan
dapat meningkatkan produktivitas dan
kepastian berusaha di negara Indonesia
yang kita cintai ini,” tegas Menperin.
Diharapkan juga kepada perusahaan

industri dan kawasan industri yang telah
berstatus OVNI dapat mendukung
industrialisasi di Indonesia.
Pada kesempatan yang sama,
Kabaharkam Polri Komjen Polisi
Putut Eko Bayuseno mengatakan,
penunjukan OVNI sebagai bagian
usaha Kemenperin di wilayah yuridiksi
nasional untuk meningkatkan jaminan
rasa aman demi kelangsungan obyek
vital tersebut. “Penetapan OVNI
menjadikan antisipasi dan solusi bisa
dilakukan lebih awal terhadap potensi
gangguan yang dipengaruhi faktor
demografi, geografi, sosial, dan budaya,”
tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum
Himpunan Kawasan Industri (HKI)
Sanny
Iskandar
menambahkan,
penetapan OVNI akan berpengaruh
positif bagi investasi di dalam negeri.
Hal tersebut karena memberikan
jaminan pengamanan melalui program
dan tata laksana yang sesuai standar
pihak yang berwenang.
“Sebagai
pengembang
dan
pengelola kawasan industri, penetapan
OVNI dapat memberi ketenangan
bekerja. Selain itu diharapkan, tidak
hanya sebatas pemberian sertifikat, tapi
diikuti pengembangan sistem prosedur
dan tata laksana oleh Polri di bawah
koordinasi Baharkam. Kepolisian di
daerah juga harus mengikuti apa yang
diprogramkan Kapolri,” papar Sanny.
mi

Media Industri • No. 03 - 2014

29

Ekonomi&Bisnis

Menperin Terima Bintang
Mahaputera Adipradana

Menteri Perindustrian Mohamad
S Hidayat merupakan salah
satu dari 14 menteri Kabinet
Indonesia Bersatu II yang
mendapatkan Tanda Kehormatan
Bintang Mahaputera Adipradana.
Pemberian penghargaan
tersebut diserahkan langsung
oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pada Upacara
Penganugerahan Tanda
Kehormatan RI, di Istana Negara,
13 Agustus 2014.
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P

emberian
tanda
jasa
tersebut dilaksanakan rutin
setiap tahun dalam rangka
peringatan HUT Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia.
Berdasarkan Keputusan Presiden RI
Nomor 65/TK/Tahun 2014 Tanggal
11 Agustus 2014, tahun ini terdapat 55
orang penerima tanda jasa, yang terdiri
dari Bintang Mahaputera Adipradana
sebanyak 38 orang, Mahaputera Utama
(3 orang), Mahaputera Nararya (5
orang), Bintang Jasa Utama (2 orang),
dan Bintang Jasa Nararya (7 orang).
Pada saat penyerahan, Presiden SBY
didampingi Wakil Presiden Boediono
serta para menteri KIB II.
Ke-14 menteri KIB II yang
menerima
Bintang
Mahaputra
Adipradana
adalah
Menteri

Perindustrian Mohamad S Hidayat,
Menko
Perekonomian
Chairul
Tanjung, Menteri Luar Negeri Marty
Natalegawa, Menteri Perhubungan
EE Mangindaan, Menteri Kehutanan
Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Salim
Segaf Al Jufri, Menteri Komunikasi
dan Informatika Tifatul Sembiring.
Selanjutnya, Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri
Riset dan Teknologi Gusti Mohammad
Hatta, Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil Menengah Sjarifuddin Hasan,
Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar
Abubakar, Menteri Pembangunan
Daerah Tertinggal Ahmad Helmy
Faisal,
Menteri
Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
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Bappenas Armida Alisjahbana, serta
Menteri Agama Lukman Hakim
Saifuddin.
Bintang Mahaputera Adipradana
merupakan tanda kehormatan yang
diberikan Presiden kepada seseorang
yang dinilai mempunyai jasa yang besar
terhadap bangsa dan Negara Indonesia.
Sebagaimana diamanatkan dalam UU
No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar,Tanda
Jasa dan Tanda Kehormatan, yang
menyatakan beberapa syarat khusus
untuk menerima Bintang Mahaputera,
antara lain berjasa luar biasa di berbagai
bidang yang bermanfaat bagi kemajuan,
kesejahteraan, dan kemakmuran bangsa
dan negara.
Selain itu, penerima penghargaan
tersebut dinilai karena memiliki
pengabdian dan
pengorbanan di
bidang sosial, politik, ekonomi, hukum,
budaya, ilmu pengetahuan, teknologi,
serta bidang lain yang memberi
manfaat besar bagi bangsa dan negara.
Selain itu, darmabakti dan jasa yang
bersangkutan diakui secara luas di
tingkat nasional maupun internasional.
Untuk diketahui, Mohamad S
Hidayat merupakan sosok Menteri
yang mampu memberikan inspirasi
bagi berbagai pihak yang menjadi
salah satu prasyarat diperolehnya Men’s
Obsession Awards 2014 dengan kategori
“Most Inspirational Minister”.
Alumnus
Fakultas
Ekonomi
Universitas Padjajaran Bandung ini
dinilai tepat mengisi pos Kementerian
Perindustrian karena sektor industri
telah memberikan kontribusi cukup
besar
terhadap
PDB
nasional
dibandingkan sektor-sektor lainnya.
Di era kepemimpinannya ia mampu
membangkitkan sektor industri setelah
mengalami penurunan pertumbuhan
tahun 2009 pada angka 2,5% dan
mengalami peningkatan tajam menjadi
6,74% pada 2011. Pria kelahiran
Jombang ini juga memiliki visi untuk
membawa Indonesia menjadi negara
industri tangguh.
Pengalaman Mohamad S Hidayat
yang sejak duduk di bangku kuliah
sudah bergelut dengan dunia bisnis,
kemudian menjadi Ketua Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia - Jawa
Barat 1980-1983, dan tahun 1985 -

1993 terpilih sebagai Ketua Kadin
Jawa Barat, menjadikan pria yang
memiliki enam anak ini melengkapi
kematangannya dalam berorganisasi.
Selain itu, Mohamad S Hidayat
juga pernah menjadi Ketua Umum
Real Estate Indonesia tahun 19891992. Anggota Dewan Pertimbangan
Partai Golkar ini juga pernah menjabat
sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia
selama dua periode, yaitu Periode I
2004 – 2009 dan Periode II tahun
2009 – 2014. Namun dalam memimpin
Kadin Indonesia periode kedua hanya
dijalani selama dua tahun, karena
Mohamad S Hidayat diangkat menjadi
Menteri Perindustrian oleh Presiden
SBY dalam Kabinet Indonesia Bersatu
II.
Prestasi lain yang monumental
adalah sebagai ketua tim perunding
mewakili
Pemerintah
Indonesia,
dan Mohamad S Hidayat berhasil
mengambil alih saham PT Indonesia
Asahan Aluminium (Inalum) dari
Jepang ke tangan Pemerintah Indonesia.
Mohamad S Hidayat juga berperan
besar dalam menarik masuknya
investasi di sektor industri secara
signifikan. Dalam kurun waktu menjadi
Menteri Perindustrian, Mohamad S
Hidayat juga berhasil menyelesaikan
penyusunan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
yang menjadi payung hukum dalam
pelaksanaan pembangunan sektor
industri.
Tabel:
Berikut daftar lengkap penerima tanda
jasa tahun 2014:
Bintang Mahaputera Adipradana:
1. Herawati Boediono
2. Mayjen Pol. (Purn) Sidarto
Danusubroto
3. Melani Leimena Suharli
4. Hajriyanto Y. Thohari
5. Lukman Hakim Saifuddin
6. Ahmad Farhan Hamid
7. Marzuki Alie
8. Priyo Budi Santoso
9. Pramono Anung Wibowo
10. Muhammad Sohibul Iman
11. Taufik Kurniawan
12. Bambang Sudibyo

13. Muhammad Maftuh Basyuni
14. Sofyan A. Djalil
15. Kusmayanto Kadiman
16. Adhyaksa Dault
17. Mohammad Yusuf Asy’ari
18. Chairul Tanjung
19. R.M Marty M. Natalegawa
20. Agus D.W. Martowardojo
21. Mohamad Suleiman Hidayat
22. Zulkilfli Hasan
23. Evert Erenst Mangindaan
24. Salim Segaf Al Jufri
25. Tifatul Sembiring
26. Gusti Mohammad Hatta
27. Sjarifuddin Hasan
28. Linda Amalia Sari
29. Azwar Abubakar
30. Ahmad Helmy Faisal Zaini
31. Armida S. Alisjahbana
32. Mustafa Abubakar
33. Hendarman Soepandji
34. Basrief Arief
35. Dipo Alam
36. Jenderal Pol. (Purn) Timur
Pradopo
37. Mayjen TNI (Purn) Syamsul
Maarif
38. Ma’ruf Amin
Bintang Mahaputera Utama:
1. Alex Noerdin
2. Brigjen TNI (Purn) Abraham
Octavianus Atururi
3. Sofyan Basir
Bintang Mahaputera Nararya:
1. Hasan Bisri
2. Sapto Amal Damandari
3. Lambock V. Nahattands
4. Lukman Hakim
5. Sri Redjeki Chasanah Soedarsono
Bintang Jasa Utama:
1. Awang Faroek Ishak
2. Mardiasmo
Bintang Jasa Nararya:
1. Eko Sutrisno
2. Kolonel Inf (Purn) Surachman
3. Lipiyus Biniluk
4. Nicholas Jouwe
5. Nicholas Simion Messet
6. Frans Albert Yoku,
7. Constant Karma
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Kemenperin Enam Kali Raih WTP

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) yang keenam kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2013.
Piagam opini WTP tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Boediono kepada Menteri
Perindustrian periode 2009-2014 Mohamad S Hidayat di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan,
Jakarta, 12 September 2014.

K

eberhasilan
Kemenperin
memperoleh
dan
mempertahankan
opini
WTP sejak tahun 2008
merupakan komitmen yang kuat dari
jajaran pimpinan, didukung SDM
berkualitas dan sistem manajemen
keuangan yang semakin baik serta
penjaminan mutu (quality assurance)
yang dilakukan pengawas internal.
Oleh karena itu, dalam upaya
mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan
yang
baik
(good
governance), pengelolaan keuangan
negara perlu diselenggarakan secara
profesional, terbuka, dan bertanggung
32
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jawab. “Oleh karena itu, Kemenperin
bertekad meningkatkan akuntabilitas
keuangan, pelayanan publik, dan
inisiatif anti korupsi melalui berbagai
langkah yang dilakukan secara
berkesinambungan,” tegas Menperin.
Adapun langkah-langkah yang
telah dilakukan Kemenperin untuk
mempertahankan
predikat WTP
sebagai bagian dari Key Performance
Indicators (KPI) Menteri Perindustrian
adalah dengan menerbitkan: (a)
Instruksi
Menteri
Perindustrian
No. 827/M-IND/11/2009 tentang
Rencana Aksi mempertahankan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

atas Laporan Keuangan Departemen
Perindustrian Tahun 2009; (b)
Instruksi Menteri Perindustrian No.
472/M-IND/8/2010 tentang Rencana
Aksi mempertahankan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan Kementerian
Perindustrian Tahun 2010; (c)
Instruksi
Menteri
Perindustrian
Nomor 319/M-IND/6/2011 tentang
Rencana Aksi Mempertahankan Opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Atas Laporan Keuangan Kementerian
Perindustrian Tahun 2011.
Menurut
Menperin,
rencana
aksi mempertahankan opini WTP
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merupakan panduan teknis operasional
yang akan dilaksanakan secara
konsisten dan sungguh-sungguh. Hal
itu juga menjadi bentuk komitmen
mulai dari pimpinan tertinggi sampai
dengan seluruh staf di lingkungan
Kemenperin. “Ini prestasi yang
membanggakan
tetapi
sekaligus
tantangan untuk mempertahankannya,
karena target WTP merupakan KPI
Menteri Perindustrian,” tegasnya.
Menperin
optimistis
jajaran
Kemenperin dapat mempertahankan
opini WTP untuk tahun-tahun
selanjutnya.
“Pemberian
opini
WTP ini juga diharapkan dapat
memotivasi jajaran Kemenperin untuk
mempertahankan sistem pengelolaan
dan penatausahaan keuangan Negara
yang transparan”.
Dapat disampaikan, opini BPK
merupakan pengakuan profesional
pemeriksa
mengenai
kewajaran
informasi keuangan yang disajikan
dalam laporan keuangan dengan
memperhatikan kesesuaian penyajian
Laporan Keuangan dengan Standar
Akuntasi
Pemerintah
(SAP);
kecukupan pengungkapan informasi
keuangan dalam Laporan Keuangan

sesuai dengan pengungkapan yang
diatur SAP; kepatuhan terhadap
Peraturan Perundang-undangan; dan
Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
Pada
kesempatan
tersebut,
Wapres Boediono menegaskan, yang
mendapatkan opini WTP jangan
menjadikan pimpinan instansi terlalu
berbangga hati, karena opini WTP
bukanlah tujuan akhir, tetapi hanya
sasaran untuk mencapai good governance
dalam
pengelolaan
keuangan
pemerintah. “Kita sadar bahwa tidak
ada jaminan Kementerian/Lembaga
atau Pemerintah Daerah yang telah
memperoleh opini WTP telah benarbenar terbebas dari praktek-praktek
KKN. Upaya kita harus lebih dari itu”.
Selain
upaya
peningkatan
kualitas
pelaporan
keuangan,
Wapres menegaskan, setiap instansi
pemerintahan
harus
mampu
meningkatkan
kualitas
Sistem
Pengendalian Intern sebagai salah satu
alat untuk melakukan pendeteksian
dini atas kemungkinan terjadinya
praktek-praktek
penyimpangan
dalam pengelolaan keuangan negara.
Hal tersebut berdasarkan PP Nomor
60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
sebagai pedoman penyelenggaraan
sistem pengendalian intern. “Kita harus
mampu mengimplementasikan SPIP
tersebut secara lebih efektif sejalan
dengan upaya perbaikan pelaporan
keuangan pemerintah”.
Wapres juga mengingatkan bahwa
tahun depan, pemerintah mulai
melaksanakan
akuntansi
berbasis
aktual untuk pelaporan keuangan
tahun anggaran 2015. Sistem aktual
akan mencatatkan baik kewajiban
maupun hak yang harus diterima oleh
pemerintah, yang transaksinya belum
diterima, tetapi sudah diperjanjikan.
Menurut Wapres, Kementerian
Keuangan dan Kementerian Dalam
Negeri telah menyiapkan perangkat
hukum dan kebijakan, seiring dengan
proses penyiapan Sumber Daya
Manusia (SDM) serta penyiapan sarana
dan prasarana yang dapat mendukung
penerapan akuntansi berbasis aktual
dengan baik, termasuk dukungan
teknologi informasi.
Sementara itu, Menteri Keuangan
Muhammad Chatib Basri mengatakan,
reformasi
pengelolaan
keuangan
Negara diawali dengan terbitnya
paket peraturan di bidang keuangan
Negara, yang meliputi UU Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan UU Nomor 15 Tahun
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara beserta peraturan-peraturan
pendukungnya.
Lebih jauh Menkeu mengatakan,
jumlah Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga (LKKL) Tahun
Anggaran 2013 yang mendapatkan
opini Wajar sebanyak 83 LKKL, terdiri
dari 65 LKKL mendapat opini WTP
dan 18 LKKL mendapat opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP). Jumlah
LKKL yang mendapatkan opini
WTP meningkat secara signifikan
jika dibandingkan pada tahun 2006
sebanyak 7 LKKL. Sementara itu,
jumlah LKKL yang mendapatkan
Opini Tidak Memberikan Pendapat
jauh menurun, yaitu sebanyak 3 LKKL
pada tahun 2013 dari semula sebanyak
36 LKKL pada tahun 2006. mi
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Menperin Berikan 165
Penghargaan Bidang Industri
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memberikan 165 penghargaan kepada pihak-pihak
yang telah berkontribusi dalam pengembangan industri nasional.

T

ahun ini, penghargaan bidang
industri yang terdiri atas
enam kategori penghargaan
itu, diserahkan langsung oleh
Menteri Perindustrian Periode 2009-
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2014 Mohamad S Hidayat di Ruang
Garuda, Kementerian Perindustrian,
Jakarta, Rabu, 15 Oktober 2014.
Adapun
para
penerima
Penghargaan Bidang Industri tahun

2014, adalah sebagai berikut: Pertama,
Penghargaan Anugerah Cinta Karya
Bangsa diberikan kepada 15 penerima,
terdiri dari 3 Kementerian, 3 BUMN,
3 Pemerintah Provinsi, 3 Pemerintah
Kabupaten/Kota dan 3 Perguruan
Tinggi. Kedua, Penghargaan Upakarti
diberikan kepada 28 penerima, terdiri
dari 9 penghargaan jasa pengabdian, 9
penghargaan jasa kepeloporan, dan 10
penghargaan jasa kepedulian. Ketiga,
Penghargaan Industri Hijau diberikan
kepada 101 perusahaan, terdiri dari
kategori level lima sebanyak 69
perusahaan dan level empat sebanyak
32 perusahaan.
Keempat, Penghargaan Rintisan
Teknologi Industri diberikan kepada 7
penerima. Kelima, Penghargaan Desain
Produk Terbaik Indonesia diberikan
kepada 8 penerima, terdiri dari kategori
produk industri massal dan telah
dipasarkan sebanyak 6 penerima dan
kategori produk inovasi riset desain
industri sebanyak 2 penerima. Keenam,
Penghargaan Kreasi Prima Mutu
diberikan kepada 6 penerima.
Dalam kata sambutannya, Menperin
mengatakan, dengan disahkannya
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014
tentang Perindustrian, industri nasional
saat ini telah memiliki pijakan legalitas
yang lebih kuat dan menjadi payung
hukum dalam rangka pembinaan,
pengaturan
dan
pengembangan
industri di masa depan.
“Sejalan dengan Undang-Undang
tersebut, Pemerintah terus melakukan
upaya untuk mendorong pengembangan
dan pemanfaatan teknologi industri,
serta tumbuhnya kreativitas dan inovasi
di bidang industri,” kata Menperin
Mohamad S Hidayat.
Disamping itu, ungkap Menperin,
upaya juga terus dilakukan untuk
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pemberdayaan industri kecil dan
menengah, baik dari kalangan
pemerintah maupun pihak swasta.
Begitu juga perlu didorong industri
untuk
melaksanakan
prinsipprinsip industri hijau dalam proses
produksinya. Bahkan, optimalisasi
belanja pemerintah untuk Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN) telah diatur dalam Undangundang Perindustrian yang baru.
“Pemberian
penghargaan
di
bidang industri oleh pemerintah ini
juga dimaksudkan untuk mendorong
pelaku usaha untuk meningkatkan daya
saingnya di tengah-tengah percaturan
ekonomi
yang
semakin
ketat
menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA),” tegas Menperin.
MEA merupakan suatu komunitas
masyarakat ASEAN yang akan menjadi

sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis
produksi sehingga akan terjadi Free
Flow atas barang, jasa, faktor produksi,
investasi dan modal, serta penghapusan
tarif bagi perdagangan antar negara
ASEAN.
MEA 2015 juga merupakan
momen penting bagi Indonesia, karena
dengan disepakatinya MEA tersebut,
diharapkan dapat memberikan peluang
kepada Indonesia untuk memperluas
pasar bagi produk-produk industri
nasional.
Beberapa peluang yang bisa
dimanfaatkan bagi Indonesia antara
lain populasi penduduk ASEAN
yang berjumlah 590 Juta jiwa atau
8% dari total penduduk dunia dan
adanya stabilitas makro ekonomi
yang ditunjukkan dengan tingkat
inflasi 3,5%. “MEA 2015 dapat lebih

mendorong arus investasi ke dalam
negeri sehingga menciptakan multiplier
effect, memudahkan membentuk join
venture dengan perusahaan ASEAN,”
tegas Menperin.
Di samping adanya peluang,
Menperin mengingatkan kalau MEA
2015 juga memberikan tantangan bagi
Indonesia terutama masih lemahnya
pengawasan
terhadap
produkproduk impor yang dibawah standar
dan lambatnya penanganan dan
perlindungan terhadap industri dalam
negeri dari praktek-praktek unfair
trade.
“Dari peluang dan tantangan
memasuki
MEA, maka
upaya
peningkatan daya saing bagi produkproduk industri nasional merupakan
hal yang mutlak dilaksanakan,” ujar
Menperin. mi
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Investasi Komponen Otomotif
Makin Diminati

S

ektor industri otomotif nasional
terus mengalami pertumbuhan
yang luar biasa. Pencapaian
dari industri padat karya ini
memang patut diacungi jempol, baik
kapasitas produksi maupun penjualan
di pasar domestik dan juga ekspor.
Bahkan, Gabungan Industri Kendaraan
Bermotor Indonesia (Gaikindo)
memperkirakan, penjualan
mobil
sepanjang tahun 2014 akan menembus
1.250.000 unit.
Kemajuan industri otomotif pun
tidak lepas dari dukungan industri
komponen yang saat ini juga tengah
bertumbuh,
termasuk
investasi.
Melihat potensi pasar Indonesia yang
besar, makin banyak investor asing
36
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yang melirik industri komponen. Nilai
investasi di sektor komponen otomotif
diperkirakn mencapai US$ 700 juta
(atau sekitar Rp 8,39 triliun) dalam tiga
tahun ke depan. Berdirinya beberapa
pabrik mobil baru turut mendorong
masuknya arus investasi di sektor
komponen di Tanah Air.
Direktur
Jenderal
Industri
Unggulan
Berbasis
Teknologi
Tinggi Kementerian Perindustrian
(Kemenperin)
Budi
Darmadi
optimistis,
investasi
komponen
otomotif akan berbondong-bondong
masuk ke Indonesia. Hal itu dipicu oleh
arus investasi oleh prinsipal otomotif
asing yang masuk ke Tanah Air.
Menurutnya, Kemenperin juga

berambisi untuk menarik industri
komponen otomotif asal Amerika.
Hal itu dipicu oleh promosi yang terus
digencarkan oleh pemerintah untuk
menarik investasi ke sektor otomotif
Indonesia.
Ia menambahkan, saat ini ada
sekitar 20 pabrik komponen Thailand
yang sudah masuk ke Indonesia.
Mereka tidak masuk sekaligus tapi
bertahap. Masuknya industri komponen
Thailand dinilai penting artinya dalam
melakukan substitusi impor komponen
otomotif.
Pengembangan industri otomotif
lokal saat ini masih terkendala sejumlah
masalah mendasar, antara lain suplai
bahan baku. Melihat kondisi itu,
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pemerintah dan berbagai pihak terkait
terus berupaya untuk mengatasinya
guna memperkuat industri komponen.
Menteri Perindustrian Periode
2009-2014 MS Hidayat mengatakan,
pihaknya terus mendorong ekspansi
untuk melakukan perakitan di dalam
negeri sebagai upaya mengembangkan
industri komponen. Ia berharap,
Indonesia mampu menguasai 100%
industri komponen.
“Saat ini, beberapa industri otomotif
tertentu, untuk penggunaan komponen
lokal jenis city car maupun APV, kami
targetkan mencapai 80%. Bahkan, saya
melihat di pabrik Jepang, Indonesia
yang membuat desain-desain barunya.
Kebijakan nantinya, agar Indonesia bisa
menerima transfer teknologinya juga,”
kata Menperin.
Sementara itu, Ketua Umum
Gabungan
Industri
Kendaraan
Bermotor Indonesia (Gaikindo)
Sudirman Maman Rusdi mengatakan,
perlu dilakukan konsolidasi secara
nasional guna mempertahankan serta
meningkatkan kualitas produk, dan
juga meningkatkan kemampuan para
pelaku industri.
Menurutnya, konsolidasi industri
mencakup mendata jumlah, melihat
kemampuan sekaligus menjaga kualitas

produk yang dihasilkan. Hal itu
mendesak dilakukan seiring dengan
pertumbuhan jumlah pelaku sekaligus
mendukung ekspor komponen industri
otomotif ke pasar global. Selain melalui
pemerintah, lanjutnya, konsolidasi
melalui mekanisme pasar dilakukan
oleh pelaku industri otomotif secara
keseluruhan.

Dari sisi nilai, saat ini kandungan
lokal dalam negeri dari produk jadi
komponen otomotif mencapai 85%.
Sisanya diambil dari produk yang
diimpor dari negara di Asia Tenggara,
terutama Thailand dan Jepang.
Budi mengatakan, industri di dalam
negeri secara bertahap mengembangkan
diri untuk menghasilkan produk yang
diminta industri otomotif. Beberapa
produk baja untuk rangka dalam mobil,
misalnya, sudah dapat diproduksi di
dalam negeri. Demikian pula dengan
logam untuk blok mesin beberapa
jenis kendaraan. Peningkatan kualitas
menjadi tujuan pengembangan industri
otomotif Indonesia. Hal itu perlu
dilakukan guna menggarap peluang
ekspor.
Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin) menyatakan, komponen
otomotif dari Indonesia diekspor ke
berbagai negara. Dari jumlah tersebut,
sebagian besar masih di ekspor ke
kawasan Asean yang pasarnya
mencapai 50%, kecuali Singapura
dan Myanmar, karena kedua negara
itu tidak mempunyai pabrik mobil.
Sedangkan pasar tujuan ekspor lainnya
adalah Amerika Latin, Asia Tengah,
Jepang, dan Amerika Serikat. mi
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Mitsubishi

Akan Bangun Pabrik MPV

Mitsubishi Motors Corporation telah mengumumkan akan membangun pabrik baru di
kawasan industri Delta Mas, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

P

abrik yang menelan investasi
sebesar US$ 600 juta (sekitar
Rp 7,2 triliun) ini nantinya
akan memproduksi mobil
penumpang serba guna (multi-purpose
vehicle/MPV). Saat ini, Mitsubishi
sudah memiliki pabrik perakitan di
Pulo Gadung, Jakarta, dengan kapasitas
produksi sebesar 160.000 unit mobil
yang terdiri atas MPV dan SUV (sport
utility vehicle). Sedangkan pabrik baru
nantinya akan dikhususkan untuk
memproduksi MPV.
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Dari kapasitas produksi saat ini
yang sebesar 160.000 unit per tahun,
maka dengan berdirinya pabrik baru
jumlah kapasitas akan ditambah
menjadi 240.000 unit per tahun.
Rencananya, pabrik ini akan mulai
dibangun pada tahun 2015 dan siap
melakukan produksi pada semester
awal tahun 2017.
Chairman of the Board CEO
Mitsubishi Motors Corporation, Osamu
Matsuko
mengatakan, Indonesia
memiliki potensi pasar yang besar

yang didukung dengan populasi dan
kelas menengah yang terus bertumbuh.
Osamu menambahkan, Indonesia
juga mempunyai banyak buruh
yang berkualitas dan mempunyai
keterampilan.
“Kami
tetap
menjalankan
perusahaan kami di Jepang, sebagai
tambahannya kami membangun di
Indonesia,” kata Osamu.
Menurutnya, sebesar 20.000 unit
dari total produksi akan diekspor
ke sejumlah negara, yakni Thailand,
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Vietnam, dan Filipina. Sedangkan
sisanya akan dipasarkan di Indonesia.
Selain pabrik mobil, Mitsubishi juga
akan membangun industri komponen
pendukungnya dalam waktu yang
bersamaan. Maka, nantinya seluruh
komponen mobil Mitsubishi bisa
diproduksi di Indonesia. Namun,
Osamu masih enggan menyebutkan
berapa total investasinya.
Ia optimis, MPV produksi

Mitsubishi nantinya mampu bersaing
dengan kendaraan sejenis. Sebut saja
Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Nissan
Livina, Suzuki Ertiga, dan Honda
Mobilio yang saat ini telah dipasarkan
di
Indonesia. Terkait
insentif,
Osamu mengaku tidak mengajukan
hal itu terhadap pemerintah Indonesia.
Namun
dari
sisi
Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) telah
menyiapkan beberapa insentif seperti

keringanan pajak untuk mendatangkan
mesin-mesin yang digunakan pabrik.
Selain itu, Kemenperin menilai
pendirian pabrik berguna bagi
penguatan industri otomotif nasional
yang dapat mendorong pembukaan
lahan kerja baru.
Direktur
Jenderal
Industri
Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi
(IUBTT) Kemenperin, Budi Darmadi
mengatakan, produksi Mitsubishi
telah mampu menghidupkan sekitar
100 pabrik komponen dengan jumlah
pekerja pabrik 4.000 orang. Sehingga,
keseluruhan pekerja yang bergantung
dari bisnis Mitsubishi berjumlah total
sekitar 15.000 orang. Budi menilai,
investasi industri otomotif yang
diarahkan bagi pembangunan pabrik
berpeluang mendongkrak pendapatan
devisa.
Sementara
itu,
Menteri
Perindustrian (Menperin), MS Hidayat
mengatakan, sepanjang 2006-2014,
Mitsubishi telah menanam investasi
di Indonesia hingga US$ 7 miliar.
Angka itu di luar rencana investasi
baru seperti rencana pembangunan
perusahaan tambang dan pemurnian
nikel bernama PT. Weda Bay Nickel
bersama perusahaan Perancis Eramet
S.A. senilai US$ 4 miliar.
Pada beberapa waktu lalu, Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono bertemu
dengan pihak Mitsubishi Corporation
untuk membahas investasi korporasi
asal Jepang itu di Indonesia. Kepada
Presiden, kata Hidayat, para pimpinan
Mitsubishi menyampaikan apresiasi
karena selama ini telah mendorong
pertumbuhan investasi.
“Mereka banyak investasi di natural
resources, infrastruktur, dan consumer
market. Yang paling besar natural
resources,” kata Hidayat.
Staf Khusus Presiden bidang
Ekonomi dan Pembangunan Firmanzah
menambahkan, dalam pertemuan
tersebut, Mitsubishi menyampaikan
komitmen untuk menambah investasi
baru di Indonesia dalam waktu dekat.
Menurut Firmanzah, Presiden SBY
menanggapi positif dan menyampaikan
agar Mitsubishi meningkatkan investasi
di Indonesia. mi
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Kenaikan Gas dan TDL

K

alangan industri mengalami
cobaan bertubi-tubi pada
tahun ini, mulai dari kenaikan
Tarif Dasar Listrik (TDL)
hingga gas elpiji 12 kg yang mulai
diberlakukan September lalu. Yang
lebih parah, Industri Kecil Menengah
(IKM) berpotensi gulung tikar karena
tak kuat menanggung beban yang
makin memberatkan mereka.
Ketua Umum Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia (Hipmi) Raja Sapta
Oktohari menilai bahwa IKM tengah
mendapatkan masalah serius pada
tahun ini. Akibat kedua persoalan itu,
IKM diprediksi akan mati suri selama
pemerintah tidak pro kepada mereka.
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Menurut Okto, kenaikan tersebut
memang tidak bisa dihindari oleh para
pelaku usaha. Hipmi memperkirakan
pelaku usaha IKM yang terancam
kolaps hingga mati suri mencapai
300.000 usaha akibat biaya produksi
yang naik.
“Dengan kondisi seperti ini, sangat
diperlukan intervensi dari pemerintah
untuk meminimalisasi efek dari
kenaikan komponen penunjang usaha
tersebut,” katanya belum lama ini.
Menurut Okto, intervensi yang
harus dilakukan pemerintah adalah
memberikan bantuan, subsidi, atau
mempermudah untuk mendapatkan
kredit. Pemerintah melalui kementerian

terkait sudah saatnya untuk bergerak
dan melindungi pelaku usaha kecil.
Kebijakan
tersebut
bertolak
belakang dengan arahan pemerintah
untuk mendorong IKM. Sebagaimana
diketahui, IKM termasuk sektor
industri yang tahan krisis, buktinya saat
krisis moneter 1998 dan krisis ekonomi
di Eropa dan Amerika Serikat sekitar
2008 lalu.
Berdasarkan data Center for
Information and Development Studies,
ada tiga faktor yang membuat IKM
bisa bertahan dalam kondisi ekonomi
yang krisis.
Pertama,
umumnya
IKM
menghasilkan barang konsumsi dan
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jasa yang dekat dengan kebutuhan
masyarakat. Pendapatan masyarakat
yang merosot ketika krisis ekonomi
terjadi tidak berpengaruh banyak
terhadap permintaan barang dan jasa
yang dihasilkan IKM.
Ini berbeda dengan kondisi usaha
skala besar yang justru bertumbangan
saat krisis terjadi. IKM malah bisa tetap
mampu bergerak dan menyerap tenaga
kerja meski jumlahnya terbatas.
Seperti itu pulalah yang terjadi di
Jepang setelah luluh lantak oleh bom
atom di Hiroshima dan Nagasaki.
Jepang mengawali kebangkitannya
dengan memperkuat sektor riil yang
digerakkan oleh usaha kecil dan
menengah.
Kedua, pelaku usaha IKM umumnya
memanfaatkan sumber daya lokal, baik
itu untuk sumber daya manusia, modal,
bahan baku, hingga peralatan. Artinya,
sebagian besar kebutuhan IKM tidak
mengandalkan barang impor.
Adapun yang terakhir, umumnya
bisnis IKM tidak ditopang dana
pinjaman dari bank, melainkan dari
dana sendiri. Dengan kondisi itu, ketika
sektor perbankan terpuruk ataupun
suku bunga melambung tinggi, IKM
pun tidak terpengaruh.
Dirjen
IKM
Kementerian
Perindustrian Euis Saedah mengatakan
kenaikan TDL berpengaruh terhadap
sektor IKM. Apalagi, banyak IKM
yang sifatnya masih rumahan dan
tergantung kepada listrik sebagai
sumber energinya.
Meski dengan diberlakukannya
kenaikan TDL secara bertahap,
dampaknya tidak begitu besar tapi
tetap saja masyarakat akan merasakan
dampaknya itu. “Dampaknya paling
besar untuk industri pakaian atau
tekstil. Mereka sangat tergantung
kepada listrik,” ujar Euis.
Dari hitungan industri, biaya
tambahan yang diakibatkan kenaikan
TDL bisa mencapai 7%-10%. Kondisi
itu akan bertambah jika ada kenaikan
harga elpiji 12 kg dan BBM subsidi.
Euis menilai, kenaikan harga
elpiji 12 kg dampaknya sangat besar
bagi IKM makanan. Sementara itu,
kenaikan BBM subsidi juga akan
memberikan dampak bagi semua IKM,

khususnya pada kenaikan harga barang
dan transportasi.
Kendati begitu, Euis mengklaim
target pertumbuhan IKM hingga
akhir tahun diprediksi mencapai 7,3%.
Angka itu melebihi target pemerintah,
meski dihantui kenaikan biaya produksi
akibat kenaikan TDL dan elpiji.
“Angka ini sudah memperhitungkan
dampak TDL dan elpiji,” katanya.
Soal kenaikan gas elpiji 12
kg, anggota Komisi XI DPR Arif
Budimanta mengatakan, permasalahan
kenaikan harga gas elpiji 12 kg ini
harus dihitung secara cermat dampak
yang akan ditimbulkan di masyarakat.
“Elpiji 12 kg memang persoalannya
impor, jadi memang tergantung kepada
market price di internasional. Elpiji 12
kg itu konsumennya rumah tangga,
jadi harus kalkulasi dihitung secara
cermat, sehingga kenaikannya tidak
mengganggu daya beli masyarakat dan
gejolak sosial,” ucap Arif.
Untuk menyiasati dampak kenaikan
harga gas elpiji 12 kg, Arif mendukung
pengembangan gas alam yang secara
harga lebih murah dan tidak akan
melakukan impor. Menurut Arif, hal
ini juga merupakan program Jokowi-JK
dalam 5 tahun ke depan.
Di masa pemerintahannya nanti,
Jokowi akan memaksa perusahaan
terkait semisal PT Perusahaan
Gas Negara (Persero) Tbk. agar
mengembangkan infrastruktur gas
bumi. Hal ini harus segera direalisasikan
agar masyarakat tidak selalu diberatkan
dengan harga gas yang terus naik.

Sementara itu, Presiden terpilih Joko
Widodo ( Jokowi) mengatakan belum
memiliki kalkulasi atau penghitungan
terkait strategi yang direncanakan
untuk menghapus kenaikan TDL.
Kenaikan TDL untuk enam golongan
yang mulai berlaku 1 September 2014
dinilai membawa dampak yang tidak
baik, khususnya bagi para pelaku IKM.
Kenaikan TDL, diakui para pelaku
UKM, membuat mereka terpaksa
menaikan harga produksi. Karena harga
bahan baku juga biaya keperluan lain
yang diperlukan untuk memproduksi
barang juga ikut meningkat. Tarif baru
setelah kenaikan TDL akan berlaku
hingga 31 Oktober. Selanjutnya, per
1 November akan ada kenaikan TDL
kembali.
Sesuai dengan yang sebelumnya
telah diumumkan oleh PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero), kenaikan
TDL 2014 dilakukan secara bertahap,
yaitu selama tiga kali. “Saya belum
punya kalkulasi soal itu,” ujar Jokowi
saat ditanya mengenai rencana untuk
meniadakan TDL dan strategi lain
yang akan diterapkan untuk membantu
pengusaha kecil.
Saat ini, tarif baru listrik untuk
pelanggan yang menggunakan daya
listrik sebesar 1300 va, dikenakan biaya
Rp 1.214 per KWh. Sebelumnya, tarif
listrik 1300 va dikenakan biaya Rp 1090
per KWh. Dengan kata lain, kenaikan
TDL, mencapai hingga 20%. mi
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Pertumbuhan

Industri
Galangan
Kapal
Terus Digenjot

I

ndustri galangan kapal di
Indonesia terus bertumbuh pesat.
Pemerintah melalui Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin)
terus berupaya untuk menggenjot
pertumbuhan sektor industri itu. Dirjen
Industri Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi (IUBTT) Kemenperin Budi
Darmadi
mengatakan, Indonesia
sebenarnya memiliki modal-modal
dasar yang cukup untuk dapat
mengembangkan industri maritim
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yang berdaya saing.
Modal-modal dasar yang dimaksud
Budi contohnya adalah jumlah
galangan kapal nasional sebanyak 250
perusahaan tersebar di seluruh wilayah
Indonesia, berpengalaman membangun
dan mereparasi kapal berbagai jenis
dan ukuran sampai dengan 50 ribu
DWT untuk bangunan baru dan
sampai dengan 150 ribu DWT untuk
perbaikan/docking repair, besarnya pasar
kebutuhan kapal dalam negeri, serta

tersedianya infrastruktur teknologi dan
pengembangan SDM industri maritim.
“Dalam catatan kami, pada tahun
2014 tercatat 72 kapal di bangun di
galangan Indonesia dengan berbagai
jenis dan tipe kapal. Kesempatan besar
tersebut harus mampu dimanfaatkan
sebaik mungkin oleh industri galangan
kapal dalam negeri,” kata Budi.
Budi menambahkan, tantangan
industri perkapalan nasional akan
semakin besar karena persaingan global
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Peningkatan
Penggunaan
Dalam
Negeri (P3DN) yang merupakan salah
satu strategi yang cukup penting dan
perlu didukung oleh semua pemangku
kepentingan industri perkapalan.
Hal ini karena kebijakan tersebut
akan memberikan kesempatan dan
akumulasi pengalaman kepada industri
galangan kapal nasional sehingga
mampu memenuhi kebutuhan kapal
dan reparasi kapal serta produk industri
manufaktur maritim lainnya di dalam
negeri.
“Oleh karena itu, Kementerian
Perindustrian telah dan akan terus
berupaya untuk mengambil langkahlangkah koordinasi yang efektif dengan
operator kapal seperti SKK MIGAS,
Pertamina, INSA dan pemangku
kepentingan terkait lainnya agar
kapal-kapal yang secara teknis dapat
dibuat dalam negeri harus dibangun di
galangan dalam negeri,” katanya
Budi juga mengungkapkan, salah
satu hal yang akan terus diperjuangkan
dan dicarikan solusinya kedepan adalah
memperbaiki iklim usaha dengan
melakukan harmonisasi terhadap
kebijakan-kebijakan
yang
terkait
pengembangan industri galangan
kapal seperti PPN, PPh Badan, tarif
bea masuk bahan baku dan komponen
kapal, dan sebagainya.
Ia menyebutkan, ongkos pembuatan

kapal baru di Indonesia rata-rata
masih lebih mahal sekitar 17,5%
dibandingkan China. Hal itu terjadi
karena pemerintah tidak memberikan
subsidi. Ia mencontohkan, di China
ekspor kapal disubsidi 12,5%.
“PPN dikembalikan segitu. Nah
di Indonesia sekarang juga sedang
diusulkan untuk pembebasan PPN
untuk galangan kapal. Pelayaran PPNInya sudah dibebaskan. Galangan kapal
perlu juga supaya semua harmonis,”
paparnya.
Budi menambahkan, selain PPN,
opsi lain yang digunakan Kemenperin
adalah memberikan fasilitas Bea
Masuk
Ditanggung
Pemerintah
(BMDTP) bagi bahan baku kapal yang
diimpor karena tidak tersedia di dalam
negeri. Menurutnya, selama ini bea
impor barang bahan baku ditanggung
oleh galangan kapal. “Minimal equal
treatment lewat penghapusan pajak
ini sampai tier pertama (komponen).
Syukur-syukur bisa sampai tier kedua,”
tutup Budi.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian
Periode 2009-2014, MS Hidayat
juga pernah mengatakan hal senada.
Menurut Menperin, pihak-pihak
yang bergerak di sektor perkapalan
dan pelayaran harus diberikan equal
treatment. mi

yang semakin ketat. Oleh karena itu,
modal dasar yang sudah dimiliki harus
dikelola dengan baik dan dimanfaatkan
semaksimal mungkin bagi kepentingan
pembangunan dan pemberdayaan
industri dalam negeri.
Budi menjelaskan, pengamanan dan
optimalisasi pemanfaatan pasar dalam
negeri bagi kepentingan pengembangan
industri dalam negeri sebagaimana
yang diamanatkan oleh Inpres Nomor
2 Tahun 2009 tentang Program
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Kapasitas Inalum

Naik 60 Ribu Ton
JAKARTA--PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)
menaikkan kapasitas produksinya menjadi 300 ribu ton hingga
akhir 2014. Sebelumnya, Inalum baru mampu berproduksi
sekitar 240 ribu ton per tahun.

S

ementara, pabrik tersebut
didesain dengan kemampuan
terpasang 225 ribu ton per
tahun.
Naiknya kapasitas
itu dicapai dengan efisiensi produksi
pabrik Inalum dengan menaikkan daya
listrik pada tungku dan mengganti
mesin-mesin lama. Langkah tersebut,
kata dia, strategis diterapkan untuk
mengoptimalisasi kapasitas terpasang
pabrik yang didesain hanya 225 ribu
ton per tahun.
Seperti
diketahui,
Presiden
Komisaris Inalum Agus Tjahajana
menyatakan, perusahaan melakukan
langkah-langkah debottlenecking di
pabrik. Dengan demikian, kata dia,
44
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hingga akhir 2014, produksi Inalum
akan mencapai 300 ribu ton. Langkah
debottlenecking untuk memacu kapasitas
produksi tersebut diklaim menelan
dana hingga US$ 135 juta.
“Kami masih akan melanjutkan
strategi
tersebut
di
Inalum.
Memperbesar
kapasitas
produksi
dengan langkah-langkah modernisasi
produksi dan debottlenecking di pabrik.
Dengan mengganti alat-alat produksi
yang menimbulkan hambatan dan
menaikkan ampere tungku,” kata Agus.
Sebelumnya,
Inalum
pernah
menyampaikan
rencana
akan
membangun satu unit smelter baru
berkapasitas sekitar 250 ribu ton

dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(PLTU) dengan daya 500 megawatt
(MW). Selain itu, akan menambah
sejumlah
fasilitas
baru
untuk
mendukung kinerja Inalum. Seperti
diketahui, Inalum saat ini memiliki
satu unit smelter aluminia menghasilkan
aluminum ingot dengan kapasitas 250
ribu ton. Serta, Pembangkit Listrik
Tenaga Air (PLTA) berdaya puncak
513 MW dari kapasitas terpasang
603 MW. Dari daya itu, Inalum
menyalurkan listrik sebesar 90 MW ke
Sumatera Utara (Sumut).
Disebutkan, Inalum juga akan
melakukan sejumlah optimalisasi dan
efisiensi atas fasilitas produksi yang
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lama. Yakni, dengan penggantian
beberapa peralatan untuk menaikkan
daya produksi smelter. Rencananya,
aksi-aksi korporasi tersebut siap
beroperasi maksimal per 2018-2019.
Kapasitas produksi Inalum dirancang
mampu mencapai 400 ribu ton pada
2018 dan naik menjadi 500 ribu ton
tahun 2019.
Rencana-rencana korporasi tersebut
masih dalam proses studi kelayakan.
Termasuk, untuk memperhitungkan
kebutuhan
dana
dan
sumber
pembiayaan yang akan dipilih.
“Selama ini, Jepang memperlakukan
Inalum hanya sebatas seperti unit
pabrik lainnya. Sejak berdiri selama
30 tahun, Inalum nggak pernah
diapa-apain. Pihak Jepang bilang
tidak usah, tidak mau. Kita sebagai
pemegang saham minoritas tidak bisa
apa-apa. Akibatnya, produksi Inalum
hanya mempertahankan peralatanperalatan tua yang ampere-nya kecil
sehingga sulit mengejar peningkatan
produksi. Ini tantangan terdekat bagi
manajemen Inalum sekarang. Dimulai
dengan efisiensi, optimalisasi dengan
penggantian peralatan, hingga investasi
smelter baru,” tegas Agus.
Sementara itu, data Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin)
menunjukkan, kebutuhan aluminium
di Indonesia menunjukkan tren
pertumbuhan 11% per tahun dalam
kurun
2008-2013,
sedangkan
produksi hanya naik 5,39% per tahun.
Tahun 2013, konsumsi aluminium
di Indonesia mencapai 845.380 ton,
sedangkan produksi tercatat 583.543
ton. Indonesia mengekspor 162.750
ton pada 2013, tapi juga mengimpor
424.587 ton.
Kemenperin
memproyeksikan,
kebutuhan aluminium di Indonesia
tahun 2014 sebesar 803.721 ton,
dengan konsumsi per kapita sebesar
3,28 kilogram (kg) per tahun. Tahun
2015, kebutuhan aluminium nasional
diprediksi mencapai 859.334 ton,
dengan konsumsi per kapita 3,36 kg
per ton. mi
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Indonesia International

Motor Show
Kembali Digelar

I

ndonesia International Motor Show
(IIMS) adalah pameran otomotif
tahunan. IIMS saat ini telah
menjadi cermin perkembangan
industri otomotif nasional dan juga
salah satu agenda penting nasional
yang mendapat perhatian berbagai
pihak. Perhelatan akbar IIMS terbukti
selalu menarik minat masyarakat, baik
dari dalam maupun luar negeri, untuk
berkunjung.
The 22nd IIMS 2014 berlangsung
pada 18-28 September dan melibatkan
sebanyak 36 Agen Tunggal Pemegang
Merek (ATPM), yang terdiri dari 29
kendaraan penumpang dan 7 kendaraan
komersial. Pameran yang diklaim
sebagai pameran otomotif terbesar
di Asia Tenggara ini digelar di lokasi
yang masih sama seperti tahun-tahun
sebelumnya, yakni JIExpo Kemayoran,
Jakarta Pusat, di atas lahan yang luasnya
mencapai 83.137 meter persegi.
Pembukaan IIMS 2014 turut
dihadiri oleh Menteri Perdagangan
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periode 2014 Muhammad Lutfi,
Direktur Jenderal Industri Unggulan
Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian
Perindustrian Budi Darmadi, Ketua
Umum Gabungan Industri Kendaraan
Bermotor Indonesia (Gaikindo)
Sudirman
Maman
Rusdi, dan
Ketua Pelaksana IIMS 2014 Johnny
Darmawan.
Menteri Perdagangan periode 2014,
Muhammad Lutfi mengatakan, IIMS
akan memiliki peran penting di kancah
global. Ia meyakini bahwa dalam lima
tahun ke depan, IIMS akan menjadi
forum penting di tingkat regional dan
dalam 10 tahun ke depan IIMS akan
menjadi forum penting di tingkat
global. Ketua Umum Gaikindo
Sudirman Maman Rusdi menjelaskan,
IIMS 2014 memiliki beberapa tujuan
utama yaitu untuk memberikan
informasi mengenai industri otomotif
nasional dan global serta industri
pendukungnya, memberikan informasi
bahwa Indonesia merupakan pasar

produk otomotif yang potensial
sehingga menarik bagi investor di
bidang otomotif serta dukungan
kebijakan pemerintah, memberikan
sarana
komunikasi
tentang
perkembangan teknologi dan inovasiinovasi mutakhir, menyediakan alat
promosi bagi produsen kendaraan
bermotor dan industri pendukungnya
dalam rangka meningkatkan penjualan
baik dalam jangka pendek maupun
jangka panjang, serta memberikan
informasi tentang perkembangan
teknologi otomotif terkini.
Ketua Pelaksana IIMS 2014
Johnny
Darmawan
mengatakan,
IIMS 2014 mengangkat tema “Smart
& Safe Mobility”. Tema itu sendiri
adalah sebuah sistem transportasi
interkoneksi yang dapat memenuhi
kebutuhan mobilitas manusia yang
semakin kompleks dan semakin
menuntut. Sebuah solusi cerdas dengan
memanfaatkan teknologi terkini untuk
menerapkan efisiensi, mengurangi
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pemborosan bahan bakar, serta
mengurangi emisi gas buang berlebih
yang juga memperhitungkan sisi
keamanan dan kenyamanan pengendara
dan pengguna jalan lainnya.
Johnny
mengingatkan
bahwa
teknologi terkini yang digunakan pada
produk mobil tidak akan efektif tanpa
adanya kesadaran pengendara, dan
melalui tema “Smart & Safe Mobility”,
penyelenggara ingin mengingatkan
pentingnya
hubungan
antara
pengendara, dengan kendaraannya.
“Teknologi
kendaraan
yang
didukung kesadaran pengendaranya
tentu akan jauh lebih efektif mencegah
kecelakaan fatal dan tentunya pada
akhirnya akan menciptakan efisiensi
baik bahan bakar maupun emisi,”
jelasnya. Beberapa ATPM telah
mengkonfirmasikan rencana mereka
untuk membawa teknologi terbaru
mereka di IIMS 2014. Seperti Daihatsu,
yang akan menampilkan 13 unit mobil
pada booth-nya yang terdiri dari 6
unit mobil konsep dan 7 unit mobil

current model. Mobil konsep konsisten
ditampilkan Daihatsu sebagai sarana
edukasi bagi masyarakat luas sekaligus
memperkenalkan
inisiatif-inisiatif
Daihatsu dalam mengembangkan
teknologi otomotif yang efisien dan
ramah lingkungan.
Pada IIMS 2014, Subaru akan
meluncurkan tiga produk baru bagi
pasar Indonesia, yakni All-New WRX,
WRX STI, dan XV STI Performance
Editions. Selain peluncuran produk
baru, dengan bangga Subaru juga akan
memamerkan kendaraan konsep dari
Forester Cutaway dan varian VIZIV
yang sebelumnya dipamerkan untuk
pertama kalinya pada the 84th Geneve
Motor Show awal tahun ini. Tidak
hanya
Daihatsu
dan
Subaru,
Mitsubishi juga memberikan bocoran
bahwa mereka akan memperkenalkan
teknologi terbaru yang dibenamkan
dalam produk baru mereka yang masih
dirahasiakan pada IIMS 2014.
Johnny menegaskan, IIMS tidak
memasang target penjualan, namun

lebih menekankan pada upaya bentuk
turut berkontribusi dan menggunakan
teknologi mobilitas yang aman dan
efisien. Panitia secara resmi mencatat
total transaksi pada IIMS tahun ini
sebesar Rp5,4 triliun, atau mengalami
peningkatan dibandingkan tahun lalu
yang hanya Rp4,9 triliun. Tak hanya
itu, jumlah pengunjung pameran juga
mengalami peningkatan dari tahun
lalu sebanyak 373.661 orang menjadi
380.365 orang pada tahun ini.
Pencapaian tersebut tentu menjadi
indikasi pula bahwa industri otomotif
tanah air tetap berkembang dan
menjanjikan. Johnny menambahkan,
sejak dua tahun lalu, IIMS telah
melampaui pameran otomotif terbesar
di Thailand, yakni Bangkok Motor Show.
Menurutnya, IIMS lebih unggul dari
segi luas area pameran dan jumlah
peserta eksibitor. “Tahun lalu, mereka
datang ke IIMS. Mereka memberikan
selamat untuk Indonesia,” ucap Johnny.
mi
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Industri Mamin
Masih Jadi Primadona

JAKARTA--Staf Khusus Menteri Perindustrian (Menperin) Erna Zetha Rusman mengatakan, industri
makanan dan minuman (mamin) olahan masih menjadi salah satu primadona. Menurut dia, investasi di
sektor tersebut masih akan tinggi dan menopang laju investasi di industri non migas.
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H

ingga
kemudian
berperan mendongkrak
pertumbuhan
industri
non migas. Mengacu
pada target-target dalam Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN), Erna mengatakan, investasi di
sektor non migas nasional diharapkan
bisa meningkat 12-14% setiap tahunnya
pada 2015-2020. Dengan demikian, dia
menjelaskan, upaya menaikkan peran

kontribusi industri non migas terhadap
PDB menjadi 25% dalam lima tahun
mendatang bisa tercapai. Saat ini,
sektor non migas baru menyumbang
sekitar 20,8%.
Untuk mencapai target-target itu,
kata Erna, harus dilakukan sejumlah
langkah untuk mendongkrak posisi
daya saing Indonesia. Yakni, perbaikan
infrastruktur hingga menjaga kestabilan
ekonomi dan politik.
Sementara, dalam suatu kesempatan,
Ketua Umum Gabungan Perusahaan
Makanan dan Minuman Indonesia
(GAPMMI) Adhi S Lukman
menyampaikan, industri mamin olahan
hingga akhir tahun 2014 bisa mencatat
realisasi investasi hingga Rp 50 triliun.
Yakni, oleh ekspansi kapasitas produksi
industri yang sudah ada dan investasi
baru.
Menurut
data
Kementerian
Perindustrian (Kemenperin), investasi
di sektor mamin selama semester I 2014
oleh PMDN tercatat sebesar Rp 9,76
triliun. Dan, investasi oleh PMA pada
periode tersebut mencapai US$ 2,06
miliar. Secara total, realisasi investasi di

sektor non migas pada semester I tahun
2014 tercatat sebesar Rp 23,18 triliun
oleh PMDN dan US$ 6,71 miliar oleh
PMA.
Dengan
demikian,
dia
memperkirakan, investasi di industri
mamin bisa mencapai Rp 50 triliun.
Yakni, Rp 15 triliun oleh PMDN dan
US$ 3,5 miliar oleh PMA. Investasi
itu akan masuk ke industri-industri
minuman ringan, bumbu, dan roti.
Menurut Adhi, investasi oleh
Jepang di sektor makanan dan
minuman memang terus meningkat.
Dirjen Industri Agro Kemenperin
Panggah Susanto pernah mengatakan,
sejumlah investor asal Jepang sedang
menjajaki
peluang
investasi
di
Indonesia. Yakni, untuk sektor makanan
dan minuman olahan. Hal itu, kata dia,
disampaikan setelah bertemu delegasi
perusahaan mamin asal Jepang di
kantornya, beberapa waktu lalu.
“Mereka menyampaikan minatnya
setelah melihat hasil riset Japan
International
Cooperation
Agency
( JICA). Yakni, mengenai sektor-sektor
yang masih berpotensi untuk investasi.
Mereka menjajaki peluang investasi di
bidang bumbu-bumbuan, minuman,
bakery, dan makanan ringan,” kata
Dirjen Panggah Susanto
kepada
wartawan di kantor Kemenperin.
Selain itu, Mitsubishi Corporation
mengumumkan dalam situs resminya
pada 27 Agustus 2014, bahwa PT Atri
Pasifik dan Ichitan telah mencapai
kesepakatan
untuk
membangun
perusahaan patungan di Indonesia.
Perusahaan baru itu akan memproduksi
minuman
ringan
untuk
pasar
Indonesia. Perusahaan tersebut akan
mengeluarkan produk pertama dengan
merek Ichitan pada 2015 dan akan
berproduksi tahun 2016. Nilai total
modal disetor yang akan diinvestasikan
ke dalam perusahaan baru tersebut
adalah sebesar Rp 400 miliar.
Dijelaskan, bahwa PT Atri Pasifik
adalah perusahaan patungan Mitsubishi
Corporation dengan PT Sigmantara
Alfindo (Alfa Group). Sedangkan,
Ichitan Group Public Company
Limited (Ichitan) merupakan produsen
minuman berbahan teh di Thailand. mi
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Baristand Industri Banjarbaru

Kembangkan
Teknologi
Pengawetan Kayu

I

ndonesia adalah negara dengan
wilayah perairan yang cukup
luas, dimana luas perairannya
mencapai dua pertiga dari total
wilayah darat dan laut Indonesia.
Dengan wilayah perairan yang luas
itu, alat transportasi mulai dari perahu
kecil hingga kapal kayu besar banyak
digunakan masyarakat.
Kebutuhan akan alat transportasi
laut atau sungai tentunya membutuhkan
bahan baku berupa kayu yang cukup
besar. Terlebih lagi kebanyakan dalam
pembuatan kapal kayu, masyarakat
menggunakan
kayu
komersial
seperti meranti, singkil, merbau dan
sebagainya. Padahal, kebanyakan jenis
kayu komersial tersebut sudah terbatas
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pasokannya dan jika pun ada harganya
cukup tinggi.
Melihat kondisi yang terjadi
di lapangan dan untuk membantu
masyarakat dalam pembuatan kapal
kayu dengan bahan baku kayu
yang berkualitas, Balai Riset dan
Standardisasi Industri (Baristand)
Industri
Banjarbaru
melakukan
pengembabangan kayu non komersial
untuk bahan baku kapal tradisional.
“Pengembangan ini dilakukan
karena persediaan jenis kayu komersial
makin terbatas sehingga diperlukan
usaha mengembangkan pembuatan
kapal kayu dengan menggunakan
kayu non komersial,” ujar Agus Irham,
Kepala Seksi Pelayanan Jasa Teknis

(PJT) Baristand Industri Banjarbaru.
Irham mengakui kalau sebagian
besar kayu non koersial memiliki mutu
yang sangat rendah diabandingkan
dengan jenis-jenis kayu yang umum
digunakan untuk pembuatan kapal
tradisional, baik dari segi keawetan
maupun kekuatannya.
“Untuk itu diperlukan teknologi
yang mampu mengatasi
masalah
tersebut, di antaranya dengan teknologi
pengawetan
yang
dikembangkan
Baristand
Industri
Banjarbaru,”
katanya seraya menambahkan bahwa
proses pengawetan diperlukan untuk
meningkatkan keawetan kayu terhadap
serangan faktor biologis penyebab
kerusakan kayu.

Insert

pengawetan dengan bahan pengawet
yang tepat.

Dalam meningkatkan keawetan
kayu, teknologi yang diterapkan
Baristand
Industri
Banjarbaru
adalah dengan memasukkan bahan
kimia beracun ke dalam kayu yang
menganggu kehidupan biologi kayu
tersebut sehingga kayu menjadi kebal
terhadap serangan organisme perusak
dan umur pakainya menjadi lebih lama.
Menurut
Irham, keberhasilan
usaha pengendalian organisme perusak
kayu tergantung pada kemampuan
dalam
mengendalikan
hubungan
antara organisme tersebut dengan
lingkungannya.
Dalam mengembangkan teknologi
pengawetan kayu non komersial,
Baristand
Industri
Banjarbaru
telah melakukan penelitian dengan
menggunakan 4 jenis kayu, yaitu kayu
jengkol, kayu kupang, kayu tarap dan
kayu asam pelipisan. Kayu-kayu itu
kemudian disuntikan dengan cairan
pemetrin, parachem, kalion iodida,
alkohol, perak nitrat dan beberapa jenis
cairan kimia lainnya.
“Setelah disuntikkan cairan itu,
ternyata kayu-kayu tersebut memiliki
tingkat keawetan yang cukup tinggi
dibandingkan dengan sebelum tidak
disuntikkan cairan itu,” ujar Irham.
Menurutnya, setelah disuntikkan,
tingkat kekerasan kayu-kayu itu
menjadi lebih besar. Misalnya saja
hasil pengujian kekerasan kayu jengkol
mencapai 323 kg/cm2 (radial) dan
380 kg.cm2 (tangensial). Untuk kayu

kupang tingkat kekerasannya mencapai
353 kg/cm2 (radial) dan 300 kg/cm2
(tangensial). Sedangkan untuk kayu
asam pelipisan, hasil uji kekerasannya
mencapai 398 kg/cm2 an 425 kg/cm2.
“Ketahanan terhadap penggerek
di laut juga mengalami peningkatan
setelah kayu-kayu itu disuntikkan
cairan khusus,” papar Irham.
Berdasar hasil penelitian yang
dilakukan terhadap sejumlah jenis
kayu non komersial, Baristand Industri
Banjarbaru berkesimpulan bahwa
kayu-kayu non komersial, di antaranya
kayu jengkol, kayu kupang dan kayu
asam pelipisan dapat dikembangkan
untuk bahan baku alternatif kapal
kayu yang ditunjang dengan perlakuan

Pelayanan Pengujian
Menurut
Irham,
penerapan
dan pengujian terhadap teknologi
pengawetan kayu non komersial
merupakan salah satu dari banyak
pengujian yang dilakukan Baristand
Industri Banjarbaru.
“Hal ini berkaitan dengan fungsi
Baristand Industri Banjarbaru sebagai
lembaga riset dan standardisasi
yang mempunyai fungsi utama
sebagai Laboratorium Penguji yang
menghasilkan data yang handal
dan sebagai salah satu laboratorium
pelopor yang berada di Kalimantan
Selatan dalam penerapan sistem mutu
internasional di bidang industri,”
jelasnya.
Dia mencontohkan teknologi atau
riset yang telah dikembangkan lembaga
tersebut, seperti diversifikasi pengolahan
kayu pasak bumi, pengolahan limbah
kulit kayu gemor untuk papan partikel
dan sebagainya.
Selain itu, Baristand Industri
Banjarbaru juga memberikan layanan
pengambilan contoh untuk produkproduk industri, air limbah, air minum,
air sungai, air laut, air bor, emisi udara,
udara ambien, limbah industri dan lainlain. Kami juga melayani pengambilan
contoh hingga ke daerah-daerah
sekalipun.
“Beberapa perusahaan besar di
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Kalimantan Selatan telah memberikan
kepercayaan bertahun-tahun kepada
kami terutama dalam pengambilan
contoh emisi udara dan udara ambien,”
jelasnya.
Menurutnya, contoh yang diambil
akan segera dianalisa baik langsung di
tempat pengambilan sampel ataupun
dibawa ke laboratorium uji.
Adapun jenis-jenis bahan dan
produk yang dapat diuji antara lain
makanan dan minuman.kayu dan
produk kayu, bahan bangunan non
logam, limbah (padat, cair, gas emisi
dan ambien), aneka komoditi (pupuk,
mineral, minyak atsiri, pakan ternak)
serta mikrobiologi (E-coli, jamur,
kapang, dll).
Selain itu, ungkap Irham, Baristand
Industri Banjarbaru memberikan
pelayanan kepada kalangan mahasiswa,
industri dan pemerintah daerah untuk
mengatasi permasalahan teknologi
proses, peralatan, dan pengembangan
produk
serta
penanggulangan
pencemaran
industri
melalui
kontrak kerjasama penelitian dan
pengembangan.
Sejarah Baristand
Baristand Industri Banjarbaru
didirikan pada tahun 1961 dengan nama
Balai Penyelidikan Kimia Banjarmasin.
Balai ini telah mengalami beberapa
kali perubahan nama antara lain
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dengan nama Balai Penelitian Kimia
Banjarbaru. Selanjutnya sesuai Surat
Keputusan Menteri Perindustrian No.
357/M/SK/8/1980 tanggal 26 Agustus
1980, ditetapkan menjadi Balai
Penelitian dan Pengembangan Industri
Banjarbaru yang selanjutnya disebut
Balai Industri Banjarbaru di bawah
Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri sampai akhir tahun 2002.
Pada tahun yang sama sesuai Surat
Keputusan Menteri Perindustrian
dan
Perdagangan
No.
784/
SK/M/2002, Struktur Organisasi
ditata kembali dengan nama Balai
Riset dan Standardisasi Industri dan
Perdagangan Banjarbaru (Baristand
Indag Banjarbaru). Kemudian Struktur
Organisasi ditata kembali dalam

peraturan Menteri Perindustrian R.I.
No. 49/MIND/ PER/6/2006 dengan
nama Balai Riset dan Standardisasi
Industri
(Baristand
Industri
Banjarbaru).
“Lembaga kami memiliki visi
menjadi pusat riset yang unggul
dan terpercaya dalam memperkuat
industri pengolahan sumber daya alam,
khususnya kayu, rotan, bambu dan hasil
hutan lainnya,” kata Irham.
Sedangkan misinya ada empat.
Pertama, menghasilkan penelitian,
perekayasaan, testing,standarisasi dan
pelatihan teknologi pengolahan sumber
daya alam(kayu, rotan,bambu) yang
memiliki nilai tanggung jawab sosial
serta ramah lingkungan.
Kedua, mendorong terwujudnya
penguasaan teknologi yang bermanfaat
bagi industri khususnya IKM, dalam
meningkatkan nilai tambah dan daya
saing.
Ketiga, memberikan jasa layanan
yang berkualitas di bidang pengujian,
konsultasi,teknologi
produk/
proses,
standardisasi,
sertifikasi,
penanggulangan pencemaran industri
dan inkubasi bisnis serta informasi
teknologi.
Keempat, menjamin kemitraan
dengan industri, lembaga litbang,
perguruan tinggi dan lembaga lain di
dalam maupun di luar negeri
Untuk merealisasikan visi dan
misinya itu, saat ini Baristand Industri
Banjarbaru diperkuat oleh Sumber
Daya Manusia (SDM) sebanyak 70
orang dengan tingkat pendidikan mulai
dari SMU hingga Magister (S2). mi
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UU PERINDUSTRIAN:

DAMPAK BAGI PEMBANGUNAN
SEKTOR INDUSTRI
Prof. DR. Ir. Dradjad Irianto, M.Eng.

Kelompok Keahlian Sistem Manufaktur ITB

U

ndang-Undang
Nomor
3 tahun 2014 tentang
Perindustrian
(UU
Perindustrian)
adalah
landasan
hukum
utama
bagi
pembangunan industri di tanah
air. UU Perindustrian ini disusun
dengan memperhatikan perubahan
dan perkembangan, sehingga UU
Perindustrian ini merupakan perubahan,
perbaikan dan penyempurnaan pada
berbagai
paradigma,
pengaturan,
dan tata kelola di industri. Undangundang ini juga memberikan amanah
kepada Kementerian Perindustrian
sebagai lembaga pemerintah yang
mendapat tugas dan kewenangan untuk
mengkoordinasikan
pembangunan
industri. Walaupun amanah yang
diberikan ini dilengkapi dengan
berbagai kewenangan pengaturan dan
pembinaan, tanpa peran serta industri
tentunya amanah tersebut akan sulit
untuk diwujudkan mengingat besarnya
tantangan pembangunan industri di

masa depan.
Salah
satu
tantangan
yang
diamanahkan adalah mewujudkan
kedalaman dan kekuatan struktur
industri yang dapat diawali dengan
pembangunan industri hulu untuk
penyediaan bahan baku bagi industri
hilirnya. Pengembangan industri hulu
ini perlu memperhatikan tantangan
liberalisasi ekonomi dan perdagangan
yang dapat memberikan dampak positif
tetapi juga dampak negatif jika tidak
direncanakan dengan baik. Indonesia
kaya sumber daya alam, dimana
beberapa diantaranya adalah sumber
daya alam strategis. Pemanfaatan
sumber daya alam perlu direncanakan
dengan matang agar proses penciptaan
nilai tambahnya memberikan manfaat
maksimal bagi masyarakat. Paradigma
keterbatasan modal dan teknologi
seringkali dijadikan alasan sehingga
pengolahannya dilakukan oleh pihak
asing.
Paradigma pengolahan sumber daya

alam oleh pihak asing diperbaiki oleh
UU Perindustrian melalui pengaturan
industri strategis, dimana Pemerintah
mendapat peran yang lebih besar untuk
mengatur pengolahan sumber daya
alam strategis. Adalah satu langkah
awal yang tepat bagi Kementerian
Perindustrian yang berkoordinasi
dengan kementerian/lembaga serta
industri nasional untuk secara aktif
mempelajari berbagai faktor yang
memiliki potensi dan resiko dalam
rencana pembangunan industri hulu
penghasil bahan baku dari sumber
daya alam strategis. Ketersediaan
dana investasi adalah salah satu faktor
yang perlu diperhatikan. Saat ini,
keterbatasan dana investasi menjadi
alasan yang berakibat pada pengolahan
sumber daya alam secara eksploitatif
sehingga pengolahan di sektor hilirnya
kurang berkembang. Hal ini terjadi
karena penyediaan dana investasi oleh
negara atau lembaga asing selama ini
bergantung pada skema perjanjian
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atau rekayasa finansial yang seringkali
melemahkan posisi tawar kita.
Tren globalisasi investasi saat
ini tidak lagi terkendala oleh batas
negara. Potensi investasi global ini
telah dimanfaatkan secara profesional
dan optimal oleh industri nasional
untuk mengatasi keterbatasan dana
investasinya. Pengalaman industri
nasional dalam pemanfaatan investasi
tersebut dapat menjadi dasar untuk
perubahan pola penyediaan dana
investasi. Pemerintah, dalam hal ini
Kementerian Perindustrian, harus
berperan sebagai penjamin dalam
pembentukan jaringan kolaborasi
global untuk memanfaatkan potensi
investasi global, diantaranya melalui
pembentukan lembaga pembiayaan
yang dikhususkan bagi industri. Hal ini
juga menjadi salah satu amanah dalam
UU Perindustrian yang baru.
Selain
investasi,
penguasaan
teknologi juga merupakan faktor
yang perlu mendapat perhatian yang
lebih besar. Pembangunan industri
terutama
yang bernilai
tambah
tinggi memerlukan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Industri
yang tidak melakukan riset dan
pengembangan dinilai tidak akan
mampu mengikuti perkembangan
industri lainnya. Terkait dengan
industri hulu penghasil bahan baku,
perlunya penguasaan ilmu pengetahuan
dan teknologi diperkuat dengan mulai
terjadinya kelangkaan beberapa sumber
bahan baku yang secara konvensional
telah digunakan dalam proses di industri
terutama yang bersifat tidak terbarukan
(non-renewable). Pengembangan perlu
terus dilakukan untuk mencari sumber
bahan baku terbarukan (renewable
material) termasuk melakukan konversi
dari satu jenis bahan baku yang telah
mulai langka ke bahan baku lain
yang masih cukup tersedia. Upaya ini
ditujukan agar manfaat industri dapat
diperoleh lebih lama atau berkelanjutan
(sustainability).
Keberlanjutan
ini diarahkan agar fungsi-fungsi
lingkungan hidup dapat dipertahankan
serta memberikan manfaat lebih besar
bagi masyarakat.
Selanjutnya, industri juga perlu
memahami tantangan yang akan
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dihadapi di masa mendatang dengan
menyusun langkah-langkah antisipatif
yang sesuai bagi kelangsungan
usahanya. Untuk mendukung hal
tersebut, sebagai mana diamanahkan
dalam UU Perindustrian, Pemerintah
perlu
menyusun
pedoman
pembangunan industri berupa Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN). Rencana ini dimaksudkan
untuk menjadi acuan bagi industri
untuk menjawab tantangan bagaimana
membangun industri yang memiliki
daya saing tinggi yang didasarkan
tidak
hanya
pada
keunggulan
komparatif (yaitu besarnya potensi
Indonesia dalam hal luas bentang
wilayah, besarnya jumlah penduduk
serta ketersediaan sumber daya alam),
tetapi juga berdasarkan keunggulan
kompetitif (yaitu kemampuan atau
daya kreasi, inovasi, dan ketrampilan
serta profesionalisme SDM).
Konsep daya saing tentu saja
berubah seiring dengan perubahan
konsep industri yang lebih berorientasi
pada
pelanggan
dalam
rantai
penciptaan nilai tambah (value chain).
Daya saing dapat dicapai apabila
industri dapat memenuhi kebutuhan
pasar yang menuntut untuk dipenuhi
secara maksimal. Paling tidak terdapat
tiga aspek kebutuhan pasar, yaitu (i)
menghasilkan produk yang sempurna,
(ii) menetapkan harga yang murah,
dan (iii) memenuhi pilihan pelanggan
(choice). Namun demikian, sangat
jarang industri yang dapat memenuhi

ketiganya secara maksimal, tetapi
industri
dapat
mengusahakannya
secara optimal. Untuk menjawab ketiga
permintaan pasar tersebut, industri
harus mempertimbangkan tiga aspek,
yaitu (i) meningkatkan kualitas, (ii)
menurunkan biaya produksi, dan (iii)
mengembangkan fleksibiltas dalam
berproduksi. Lean manufacturing adalah
contoh metodologi yang berhasil
mensinergikan peningkatan kualitas
dan penghematan waktu dan biaya.
Namun demikian, upaya peningkatan
kualitas tidak selalu seiring dengan
upaya penghematan waktu dan biaya,
demikian pula upaya-upaya untuk
meningkatkan fleksibilitas. Hal ini
menjadi tantangan tersendiri bagi
industri agar menjadi kreatif dan
inovatif.
Dalam era informasi saat ini, sudah
seharusnya industri memperkuat akses
pada sumber informasi untuk mencari
best practices dalam rangka menjawab
tantangan di atas. Namun demikian,
implementasi pembangunan industri
tidak cukup hanya melalui adopsi, tetapi
perlu ditindak lanjuti dengan adaptasi
mengingat bahwa setiap industri
memiliki karakteristik yang berbeda,
potensi dan peluang yang berbeda,
serta serta kompetensi yang unik.
Untuk itu, Pemerintah bersama dunia
industri harus meningkatkan peran
dan tanggung jawabnya sesuai dengan
kapabilitas, potensi dan kesempatan
yang dimiliki. mi

Sosok

Standar
Kunci
Melindungi
Pasar
Prof. DR. Ir. Bambang Prasetya, M.Sc.
Kepala Badan Standardisasi Nasional

JAKARTA--Standar menjadi kunci utama untuk melindungi
pasar Indonesia. Kompetisi daya saing ditentukan oleh standar.
Karena itu, riset merupakan syarat mutlak untuk mendongkrak
pembangunan. Demikian prinsip yang ditanamkan Bambang
Prasetya sejak memimpin Badan Standardisasi Nasional (BSN)
per Oktober 2012.
Bambang mengatakan, dengan standar tersertifikasi, menjamin
kelegalan suatu produk. Sehingga, menambah keberterimaan pasar
atas produk tersebut. Dia mencontohkan, verifikasi atas produk
kayu asal Indonesia, SVLK. Setelah sempat terkucilkan karena
dikenal sebagai negara illegal logging, melalui SVLK, produkproduk kayu Indonesia kini terjamin dan diterima pasar.
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Dan, nilai tambah paling banyak itu
ada pada industri pendukung. Jadi,
kita tidak usah mengirim TKI terus.
Kita berbeda dengan Singapura yang
mainnya di manajemen, informasi, dan
menggunakan ISO adopsi. Sedangkan
kita, membuat standar,” kata Bambang.
Terkait implementasi Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA) mulai akhir
2015, Bambang mengatakan, koordinasi
antara pemerintah perlu dilakukan
membahas secara langsung setiap topik
dan tantangan di setiap sektor. Untuk
itu, kata dia, perlu dibentuk crisis center
untuk memecahkan masalah MEA
tanpa terhalang struktur birokrasi.
Hal itu, kata dia, untuk mendukung
kelancaran koordinasi, termasuk isu
kebijakan yang terkendala harmonisasi.

Bambang
mengatakan,
inti
perjuangan daya saing sebenarnya
adalah akreditasi dan keberterimaan
pasar atas suatu regulasi teknis.
Selanjutnya,
menurut
Bambang,
regulasi teknis semacam SVLK akan
dirancang menjadi Standar Nasional
Indonesia (SNI). Dengan demikian
bisa diwajibkan.

“Saya kan ditugaskan 2012 akhir
dan berangkat dari penelitian. Semakin
saya rasakan, ternyata kalau saya dari
penelitian lalu masuk ke dunia standar,
rupanya di situlah peperangan riil terjadi.
Karena kita bicara kompetisi dan daya
saing. Banyak kritikan terhadap dunia
riset. Misalnya satu produk, mulai dari
bahan baku, energi, penolong, Sumber
Daya Manusia (SDM)-nya, hingga
jadilah suatu produk. Ada biaya kan
di situ. Ketika masuk pasar eh kecele
nggak bisa dijual karena terlalu mahal.
Untuk itulah dibutuhkan standar.
Kita harus memproduksi barang yang
seperti apa yang bisa diterima pasar,”
kata Bambang.
Dalam hal peran pemerintah, ujar
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dia, mengupayakan penurunan biaya
produksi atas suatu produk. Salah
satunya, kata dia, dari sisi sertifikasi
produk yang bisa tumpang tindih.
Belum lagi, kata dia, masa berlaku
sertifikat yang beragam mulai dari 6
bulan.
“Nah, ketika semua upaya hingga
pemanfaatan teknologinya belum
juga bisa menurunkan biaya hingga
signifikan, masuklah insentif dari
pemerintah. Gunanya insentif itu
untuk mendorong daya saing. Yakni,
untuk memangkas biaya yang besar
akibat mata rantai suatu produk,” kata
Bambang.

Industri, ujar dia, merupakan aspek
penting bagi perekonomian negara.
Dengan mata rantai yang menciptakan
nilai tambah, menghasilkan lapangan
usaha dan pekerjaan.
“Indonesia
memiliki
Sumber
Daya Alam (SDA) dan SDM yang
banyak. Lahan untuk produksi juga
tersedia. Bayangkan kalau dengan
itu, industri menciptakan nilai tambah
dengan mata rantai yang panjang itu.

“Selama ini, koordinasi yang terjadi
di level pemerintahan masih kurang
cepat. Kurang responsif. Karena
biasanya kalau rapat koordinasi itu
yang datang gonta ganti dan bukan
yang bisa menentukan keputusan atau
tidak memiliki pengetahuan yang
cukup. Dengan crisis center itu, saya
yakin koordinasi bisa lebih efektif,” kata
Bambang.

Bambang mengatakan, dengan
kondisi Indonesia saat ini, secara
umum kuat menghadapi implementasi
MEA 2015. Dia mencontohkan,
berdasarkan
data
Kementerian
Perdagangan (Kemendag), Indonesia
kuat dan surplus dalam perdagangan
produk olahan kayu, olahan laut, dan
tekstil. Indonesia, kata dia, diantaranya
mengalami kekalahan di produk karet
dan otomotif. Selain itu, kata dia,
produk kelistrikan akibat serbuan impor
yang bebas masuk pasar domestik.

“Perlu disadari bahwa pasar
Asean dari sisi jumlah penduduk,
Indonesia itu mewakili sekitar 45%.
Jadi kalau kita bisa memasarkan ke
dalam negeri saja, itu sama saja dengan

Sosok

kita menguasai pasar 45%. Jadi, jangan
cuma memikirkan ekspor, tapi dalam
negeri juga. Contoh, saya mengutip
data dari laporan Jawa Timur, dalam
satu periode itu mengalami penurunan
ekspor. Yang terjadi, mereka membuka
kantor perwakilan di daerah-daerah
yang mendorong perdagangan Jawa
Timur ke daerah lain itu melonjak lebih
tinggi dibandingkan ekspor. Artinya,
pasar dalam negeri itu bisa saling
menyuplai antar daerah di Indonesia.
Yang penting adalah distribusinya.
Kalau kita mengurusi pasar dalam
negeri saja, akan bisa unggul. Jadi,
saya optimis, kita siap hadapi MEA.
Apalagi, masih ada waktu setahun,”
kata Bambang.
BSN, kata dia, akan terus
menginventarisasi
permasalahanpermasalahan yang dihadapi Indonesia
menghadapi MEA 2015. Mulai dari
menganalisa dampak biaya terhadap

harga produk, hingga
tingginya harga barang.

penyebab

“Misalnya, soal perizinan kalau
mahal, pemerintah seharusnya bisa
menekan. Bahkan, bisa menggratiskan.
Kalau
paradigma
pemerintahan
sekarang, Presiden pasti akan marah
kalau perizinan marah,” kata dia.

Sementara
itu,
Bambang
memaparkan, dalam rangka persiapan
menghadapi MEA,
Bambang
Prasetya mengatakan, BSN terus fokus
mempersiapkan Indonesia dalam
aspek standardisasi, regulasi teknis,
dan penilaian kesesuaian (Standars and
Techinal Regulation/STRACAP).
Hal itu, kata dia, mencakup enam
sektor prioritas yang dibahas di forum
khusus tingkat Asean, Asean
Consultative Committee on Standard
and Quality (ACCSQ). Keenam sektor
prioritas tersebut adalah produk

kesehatan terdiri atas komestik,
farmasi, obat tradisional, dan suplemen
kesehatan, produk berbasis kayu,
elektronik, otomotif, produk berbahan
karet, serta produk agro (prepared
foodstuff ).
Menurut Bambang, dua sektor
diantaranya yakni produk kesehatan
dan otomotif ditetapkan tidak
melakukan proses harmonisasi standar
terlebih dahulu sebelum MEA 2015.
Kedua sektor tersebut akan melakukan
harmonisasi regulasi teknis, inspeksi,
dan persyaratan teknis.
Di sektor otomotif, forum Asean
Product Working Group (APWG) sedang
membahas 19 regulasi United Nation
for Economic Commision for Europe
(UNECE). Regulasi-regulasi tersebut
disepakati untuk diharmonisasikan
dalam Asean.
Untuk produk berbasis agro, working
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group terkait belum menetapkan jumlah
standar produk yang akan ditetapkan
dalam prioritas pertama.

“Kami secara aktif menyiapkan
Indonesia menghadapi MEA 2015.
Khusususnya, terkait STRACAP.
Karena itu, kebijakan dan program
Standarisasi dan Penilaian kesesuaian
difokuskan pada 6 sektor prioritas
tersebut. Salah satu langkah persiapan
yang kita lakukan adalah terkait Standar
Nasional Indonesia (SNI). Per 31
Agustus 2015, sebanyak 161 SNI sudah
diharmonisaskan dalam Asean.
Mencakup 4 sektor produk prioritas
Asean. Tercatat, 102 SNI untuk
produk elektronik dan kelistrikan, 29
SNI produk berbahan kayu, 28 SNI
produk berbahan karet, dan 2 SNI alat
kesehatan. Secara total, jumlah standar
yang telah diharmoniskan di Asean
tercatat 177 standar,” kata Bambang.
Dia
menerangkan,
kesiapan
Indonesia menghadapi MEA 2015
dapat diukur melalui ketersediaan SNI,
regulasi teknis, serta pengawasan pra
dan paska pasar. Dia mengatakan, SNI
yang disusun Indonesia bisa menjadi
pendukung bagi produk nasional
melakukan penetrasi pasar di Asean.
Sedangkan, SNI yang dihasilkan
melalui modifikasi standar lainnya bisa
menjadi hambatan teknis yang legal
untuk membendung serbuan produk
impor yang mutunya tidak sebaik SNI.
“Ketersediaan
regulasi
teknis
yang berlaku di Asean mendorong
UKM mampu bersaing dan siap
melaksanakan ketentuan tersebut.
Melalui sistem pengawasan pra dan
paska pasar secara efektif, terintegrasi,
dan konsisten, pemberlakukan MEA
akan berjalan dengan adil, transparan
dan menciptakan kepastian iklim usaha
yang sehat bagi UKM nasional,” tutur
dia.
Berdasarkan data BSN, tercatat
8.179 SNI yang masih berlaku. Data
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BSN menunjukkan, tahun 2014,
sebanyak 212 SNI baru ditetapkan. Di
sisi lain, BSN juga merevisi 39 SNI,
1 SNI diabolisi, dan 2 SNI lainnya
direvisi.
“Kementerian Perindustrian paling
banyak memanfaatkan standar yang
dibuat BSN. Dan, selama ini, kami
terus bermitra dengan Kementerian
Perindustrian,” kata Bambang.
Bambang berambisi, menjadikan

SNI diterima secara global. Karena itu,
dia menargetkan, penerimaan negara
lain atas SNI Indonesia bisa lebih riil.
“Saya berharap, keberterimaan SNI
kita bisa semakin luas. Jadi, cukup satu
kali tes, dan ditetapkan memenuhi
SNI, produk tersebut tidak perlu lagi
harus dites di negara pasar tujuan. Jadi,
sertifikasi SNI kita bisa diterima di
negara mana-mana,” kata Bambang. mi
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