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Pengantar Redaksi

Para pembaca yang budiman, tidak terasa kita kini
sudah berada di penghujung tahun 2014 dan sebentar
lagi akan memasuki tahun 2015. Sebagaimana kita
ketahui bersama, banyak sekali peristiwa penting dan
bersejarah yang telah kita lalui di tahun 2014. Salah
satunya adalah diselenggarakannya Pemilihan Presiden
(Pilpres) pada 9 Juli 2014 lalu yang telah berjalan
dengan sukses dan lancar.
Pilpres itu pula yang telah mengantarkan pasangan
calon presiden Joko Widodo ‘Jokowi’-Jusuf Kalla
menjadi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih
untuk periode 2014-2019. Kendati masih seumur
jagung, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang dilantik
tanggal 20 Oktober 2014 sudah banyak berbuat
membenahi negeri. Sesuai dengan namanya, kabinet
pimpinan Jokowi-JK yang diberi nama Kabinet Kerja,
langsung tancap gas membenahi berbagai persoalan
yang ada.
Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa
pergantian pucuk pimpinan pemerintahan hampir
selalu membawa pergantian pimpinan kementeriankementerian di bawahnya. Hal itu pula yang terjadi
di Kementerian Perindustrian dan juga kementeriankementerian lainnya. Segera setelah dilakukan
pelantikan para menteri Kabinet Kerja di Istana
Kepresidenan RI, di Kementerian Perindustrian
juga telah dilakukan serah terima jabatan Menteri
Perindustrian dari Bapak M.S. Hidayat (Menteri
Perindustrian Periode 2009-2014) kepada Bapak Saleh
Husin (Menteri Perindustrian periode 2014-2019).
Untuk mengabadikan peristiwa penting ini, Dewan
Redaksi sengaja menyajikan dua tulisan pembuka
sekaligus sebagai Laporan Utama. Kedua tulisan itu
adalah tulisan tentang program kerja Kementerian
Perindustrian 2014-2019 yang diberi nama ‘Quick
Wins’ serta tulisan tentang pisah sambut Menteri
Perindustrian periode 2009-20014 dengan Menteri
Perindustrian periode 2014-2019.

Tulisan pembuka lainnya yang juga tidak kalah
menariknya adalah tulisan hasil wawancara khusus
dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin tentang
kesiapan industri di dalam negeri dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN
Economic Community (AEC). Sebagaimana kita
ketahui, mulai 31 Desember 2015 Indonesia bersama
negara ASEAN lainnya akan memasuki era baru, yaitu
era Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Tentu saja dengan bersatunya ASEAN sebagai satu
kesatuan masyarakat ekonomi akan timbul berbagai
konsekuensi ekonomi, sosial, budaya, politik dan lainlain. Untuk mengetahui lebih jauh tentang hal itu
termasuk kesiapan para pelaku industri di dalam negeri
menghadapi MEA, sebaiknya para pembaca sekalian
menyimak tulisan tersebut.
Dewan redaksi juga menyajikan berbagai tulisan
lainnya yang sangat menarik untuk disimak, antara lain
tulisan tentang pembangunan 13 kawasan industri di
luar Pulau Jawa sebagai bagian dari upaya pemerintah
untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan
pembangunan industri ke luar Pulau Jawa.
Tulisan lainnya adalah kelanjutan program
swasembada gula, dilanjutkannya Gerakan Nasional
(Gernas) Kakao penyusunan peta jalan produksi
Industri Hasil Tembakau; kebijakan pemerintah untuk
tetap menolak menandatangani Framework Convention
on Tobacco Control (FCTC); pembatalan rencana
pengenaan cukai terhadap produk minuman ringan;
dilanjutkannya program Low Cost Green Car (LCGC)
dan lain-lain.
Masih banyak tulisan lainnya yang menarik untuk
disimak pada edisi pamungkas majalah Media Industri
di tahun 2014 ini. Kami mengharapkan para pembaca
sekalian dapat memetik manfaat dari berbagai informasi
yang kami sajikan. Selamat menyimak.
Dewan Redaksi
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Kontribusi Industri Otomotif Nasional
dalam Penyediaan Moda Transportsi Publik
Penataan
dan
penyediaan
moda
transportasi publik saat ini masih menjadi
fokus kebijakan pemerintah. Kemacetan lalu
lintas yang kini banyak terjadi di sejumlah kota
besar, membutuhkan solusi berupa penyediaan
moda transportasi publik yang aman dan
nyaman.
Terkait penyediaan moda transportasi
publik tersebut, saat ini terlihat sejumlah
pemerintah daerah lebih condong untuk
mengimpor bus-bus dari negara lain ketimbang
mendapatkannya dari industri otomotif di
dalam negeri.
Padahal, tidak semua bus-bus buatan
luar negeri itu memiliki kualitas yang bagus.
Buktinya, banyak bus-bus yang menjadi moda
transportasi publik di kota-kota besar, tidak
bisa berfungsi dengan baik atau jauh dari
ekspektasi sebelumnya.
Sebenarnya industri otomotif di dalam
negeri sudah banyak yang bisa memproduksi
bus-bus untuk moda transportasi publik di
dalam negeri. Namun anehnya, peran atau
kontribusi mereka dalam program penataan
dan penyediaan moda transportasi publik di
dalam negeri masih minim.
Sebagai instansi yang membina industri
otomotif nasional, Kementerian Perindustrian
sudah seharusnya melakukan upaya untuk
mendorong keikutsertaan industri otomotif
nasional lebih besar lagi dalam program
penataan dan penyediaan moda transportasi
publik di dalam negeri.
Sugeng Wahyono
Jalan Ahmad Yani 42, Magelang Utara, Jawa
Tengah
Redaksi:
Kementerian Perindustrian telah berusaha
untuk mendorong industri otomotif agar
memproduksi transportasi massal untuk kebutuhan
di dalam negeri. Dengan demikian, pertumbuhan
transportasi massal dapat meningkat, dan
Indonesia tidak perlu mengandalkan impor.
Akan tetapi, untuk penyediaan moda
transportasi publik di dalam negeri, hal ini
tentu saja perlu koordinasi lebih lanjut dengan
Kementerian Perhubungan dan pihak terkait
lainnya. Langkah tersebut untuk mengaitkan
pengembangan transportasi publik dengan
kemampuan industri otomotif dalam negeri guna
menyuplai jenis kendaraan yang dibutuhkan.
Koordinasi ini terus dilakukan oleh
Kemenperin. Apabila ini berjalan dengan baik, ke
depan masyarakat Indonesia bisa menggunakan
produk dalam negeri dan tidak perlu lagi
tergantung pada impor.
Perlunya Lembaga Pembiayaan Khusus
Industri
Tingginya suku bunga pinjaman yang
dipicu oleh kenaikan suku bunga acuan bank
atau BI rate, dipastikan telah menambah beban
dana pengusaha sektor riil. Dengan suku

bunga bank yang tinggi, maka biaya produksi
yang harus dikeluarkan pengusaha di sektor riil
tentunya akan bertambah pula.
Kondisi ini akan menyebabkan daya saing
produk lokal akan semakin tergerus. Jangankan
untuk merambah pasar internasional, untuk
menjadi tuan rumah di negeri sendiri pun
diperkirakan akan sulit bagi pengusaha sektor
riil nasional.
Padahal, tantangan yang dihadapi
pengusaha sektor riil akan semakin besar.
Yang sudah di depan mata adalah penerapan
Masyarakat Ekonomi ASEAN di akhir tahun
2015. Jika industri kita tidak siap menghadapi
produk-produk dari negara-negara ASEAN,
maka pasar Indonesia akan dikuasai oleh
produk-produk asing.
Untuk itu, pemerintah perlu mengambil
sikap terhadap kenaikan suku bunga yang
terjadi saat ini. Selain melakukan pembinaan
dalam
kegiatan
produksi, pemerintah
juga perlu menciptakan sebuah lembaga
pembiayaan yang dikhususkan untuk pelaku
usaha di sektor riil.
Safrial B
Tangerang Selatan
Redaksi :
Upaya pembentukan lembaga pembiayaan
industri sudah diamanatkan di dalam UU
No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Saat ini Kementerian Perindustrian sedang
menyusun draft Rancangan Undang-undang
tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan
Industri sebagai implementasi atas amanat UU
Perindustrian tersebut.
Secara garis besar lembaga ini mirip Lembaga
Pembiayaan Ekspor Impor, tapi ini khusus ke
sektor industri. Secara lebih detil, konsep Lembaga
Pembiayaan Pembangunan Industri sedang
disusun dengan melibatkan para ahli dan instansi
terkait lainnya.
Peningkatan Program Hilirisasi Kelapa
Sawit
Harga komoditas minyak sawit mentah
di pasar internasional kini terus mengalami
penurunan. bahkan sudah beberapa bulan
belakangan ini bea keluar ekspor CPO
mencapai 0 persen karena harga komoditas itu

berada di bawah US$750 dolar per ton, batas
bawah harga bagi pengenaan bea keluar.
Penurunan harga CPO itu tentunya akan
berdampak pada penurunan devisa Indonesia
mengingat komoditas kelapa sawit merupakan
salah satu komoditas yang memberikan
kontribusi besar bagi masuknya devisa.
Untuk menyiasati harga CPO di pasar
internasional yang terjadi saat ini, sudah
saatnya program hilirisasi kelapa sawit terus
digalakkan. Dengan berkembangnya program
hilirisasi kelapa sawit, maka kita tidak perlu
lagi bergantung pada ekspor CPO saja, tetapi
juga berupa produk turunan lainnya.
Wawan Sukmansyah
Jalan Arif Rahman Hakim, Medan, Sumatera
Utara
Redaksi:
Program hilirisasi komoditas kelapa
sawit merupakan salah satu program utama
yang dilakukan Kementerian Perindustrian
(Kemenperin). Program ini telah berhasil
meningkatkan investasi di hilir pengolahan
berbasis CPO. Pemain baru banyak yang masuk,
selain ekspansi oleh perusahaan eksisting.
Saat ini, industri di Indonesia sudah
mampu memproduksi sekitar 74 produk turunan
berbasis CPO, Pada 2020,ditargetkan sudah bisa
memproduksi 150-an produk turunan CPO.
Selain itu, pembangunan Kawasan/
Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit, juga telah
mengalami kemajuan pesat, dimana investasi
industri hilir pengolahan CPO terus mengalir ke
kawasan tersebut.
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Kemenperin Gelar Pisah Sambut dan Serah Terima Jabatan Menteri Perindustrian

Saleh Husin Berkomitmen
Kembangkan Industri Nasional
tambah tinggi,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Mohamad S
Hidayat menyampaikan ucapan selamat
kepada Saleh Husin sebagai Menteri
Perindustrian baru dan sekaligus memintanya
untuk meneruskan penyelesaian peraturan
perundang-undangan sebagai turunan dari
UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
yang menjadi payung hukum bagi
pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat
dalam melaksanakan pengembangan dan
pembinaan industri ke depan.

P

residen
Republik
Indonesia,
Joko Widodo secara resmi telah
membentuk Kabinet Kerja pada
tanggal 26 Oktober 2014, dan
untuk posisi Menteri Perindustrian telah
ditunjuk Saleh Husin menggantikan
Mohamad S Hidayat yang telah berakhir
masa tugasnya.
Sebagai tindak lanjut dari pembentukan
Kabinet
Kerja
itu,
Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) menggelar
acara Pisah Sambut sekaligus Serah
Terima Jabatan Menteri Perindustrian dari
Mohamad S Hidayat kepada penggantinya
Saleh Husin di Ruang Garuda, Kementerian
Perindustrian, Jakarta, pada tanggal 28
Oktober 2014.
Acara tersebut disaksikan oleh pejabat
Eselon I dan II di lingkungan Kementerian
Perindustrian serta dihadiri oleh para pelaku
usaha. Saleh Husin menjalankan tugas
barunya sebagai Menteri Perindustrian di
Kabinet Kerja periode Tahun 2014-2019.
Dalam sambutannya, Saleh Husin
berjanji akan mengembangkan sektor
industri nasional agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja sehingga berdampak positif
terhadap upaya mengatasi pengangguran
dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
di negeri ini.
“Saya akan bekerja terutama agar
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industri berkembang pesat, tenaga kerja bisa
terserap dan tingkat penghasilan buruh bisa
lebih meningkat,” jelasnya.
Selain itu, dia juga menyatakan tidak
akan membatasi diri terhadap asosiasi
industri. Bahkan politisi Partai Hanura ini
menyatakan siap bertemu dan berbincang
dengan para pelaku industri kapan pun dan
di mana pun.
“Saya sama sekali tidak pernah
membatasi diri. Mau kapan pun tidak
perlu tempat mewah, di warung rokok pun
jadi. Kita tidak perlu bertemu di tempat
yang formal. Teman-teman asosiasi bisa
bertemu setiap saat tanpa protokol tetapi
menghasilkan sesuatu yang bermanfaat
untuk kepentingan bangsa dan negara dan
agar produk kita bisa menjadi tuan rumah di
negeri sendiri,” tuturnya.
Saleh juga menyampaikan ucapan
terima kasih kepada pedahulunya, MS
Hidayat yang telah memimpin Kementerian
Perindustrian selama lima tahun belakangan
ini. Dia berharap bisa melanjutkan
program-program yang telah disusun untuk
memajukan industri nasional.
“Terima kasih banyak karena telah
membimbing Kementerian Peindustrian
selama lima tahun. Mudah-mudahan
industri dalam negeri dapat mengolah
bahan baku lokal, agar produk kita bernilai

Capaian Kinerja Kemenperin
Selama kepemimpinan Mohamad S
Hdayat, kinerja Kementerian Perindustrian
pada tahun 2009 sampai 2014 mampu
mencapai sejumlah hasil positif, diantaranya
dari sisi makro sektor industri, mulai tahun
2010 pertumbuhan industri pengolahan
nonmigas kembali meningkat setelah
mengalami tekanan tahun 2005-2009,
bahkan pada 2011 mencapai 6,74%.
Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari
pertumbuhan PDB yang sebesar 6,49%,
pertama kali sejak tahun 2005. Kinerja
tersebut dapat terus dipertahankan sampai
saat ini, dimana pada Triwulan I-III tahun
2014 pertumbuhan industri pengolahan
nonmigas secara kumulatif mencapai 5,30%
atau lebih tinggi dari pertumbuhan PDB
yang sebesar 5,11%.
Sementara itu, 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.
Di sisi lain, Kementerian Perindustrian
juga
telah
melaksanakan
programprogram
prioritas
nasional
sektor
industri
sebagaimana
diamanatkan
dalam Rancangan Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014,
antara lain Program Revitalisasi Industri
Pupuk, Program Revitalisasi Industri Gula,
Program Restrukturisasi Industri Tekstil,
Produk Tekstil dan Alas Kaki, Program
Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit,
serta Program Pengembangan Kawasan

LaporanUtama

Industri di Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK). Juga telah disusun Rancangan
Teknokratik
Renstra
Kementerian
Perindustrian tahun 2015-2019 yang
nantinya perlu disesuaikan dengan RPJMN
2015-2019
serta
kebijakan-kebijakan
pemerintahan baru lainnya. Melalui
dokumen Renstra, diharapkan Kementerian
Perindustrian dapat melaksanakan program
dan kegiatan secara lebih sistematis, terarah
dan berkesinambungan.
Berbagai capaian kinerja tersebut,
menunjukkan
bahwa
Kementerian
Perindustrian dengan didukung berbagai
stakeholder industri nasional lainnya
telah bekerja secara optimal dalam
mengembangkan industri nasional.
Namun demikian, sektor industri juga
masih menghadapi berbagai tantangan,
antara lain: penyediaan infrastruktur
pendukung industri seperti jalan dan
pelabuhan, pasokan gas untuk bahan baku
dan sumber energi serta energi listrik,
penyediaan lahan untuk industri, terutama
terkait Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) dan proses pembebasan lahan.
Tantangan lainnya adalah peningkatan
kompetensi
SDM
industri
dalam
menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) tahun 2015, akses permodalan
khususnya bagi Industri Kecil dan Menengah
(IKM), optimalisasi berbagai insentif fiskal,
serta pengurangan ketergantungan terhadap
impor barang modal, bahan baku dan bahan
penolong untuk industri dalam negeri.
Pada acara itu, Mohamad S Hidayat
juga memberikan 7 (tujuh) buah buku
kepada Menteri Perindustrian Saleh Husin
sebagai bentuk pertanggungjawaban dan
kesinambungan kerja Menteri Perindustrian,
yaitu: Rencana Induk Pembangunan
Industri Nasional (RIPIN) Tahun 20152035, Rancangan Teknokratik Rencana
Strategis Kementerian Perindustrian Tahun
2015-2019, Rencana Kerja Kementerian
Perindustrian Tahun 2015, Rencana Kerja
100 Hari Menteri Perindustrian Tahun
2014, Memori Rapat Kerja Menteri
Perindustrian dengan Komisi VI DPR-RI
Tahun 2009-2014, Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi Kementerian Perindustrian Tahun
2010-2014, dan Memori Serah Terima
Jabatan Menteri Perindustrian Tahun 20092014.
Diharapkan,
buku-buku
tersebut
dapat
memberikan
gambaran
yang
komprehensif tentang capaian kinerja yang
telah dilaksanakan, kegiatan-kegiatan yang
sedang berjalan, serta perencanaan program
dan kegiatan untuk tahun 2015 maupun

jangka menengah 2015-2019.
Menteri Perindustrian Saleh Husin
lahir di Rote, 16 September 1963. Suami
dari Andresca ini memiliki tiga anak, yaitu
Sadenzca Haniyah Putri, Andzal Rizky
Putra, dan Deezal Annabel Putri. Saleh
Husin merupakan lulusan S1 dari Fakultas
Ekonomi, Universitas Krisnadwipayana
(UNKRIS), Jakarta tahun 1996 dan
Magister Administrasi Publik, UNKRIS,
Jakarta tahun 2007.
Agenda Nawa Cita, Membangun Industri
Yang Tangguh dan Berdaya Saing
Dalam menjalankan roda pemerintahan
selama periode 2014-2019, Presiden Joko
Widodo memiliki sembilan agenda prioritas
yang dikenal dengan sebutan Nawa Cita.
Kesembilan agenda prioritas itu adalah:
(1) menghadirkan kembali negara untuk
melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman pada seluruh warga negara, (2)
membuat pemerintah tidak absen dengan
membangun tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
(3) membangun Indonesia dari pinggiran
dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
Selanjutnya, (4) menolak negara
lemah dengan melakukan reformasi
sistem dan penegakan hukum yang bebas
korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
(5)
meningkatkan
kualitas
hidup
manusia Indonesia, (6) meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional, (7) mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik, (8)
melakukan revolusi karakter bangsa, dan
(9) memperteguh ke-bhinneka-an dan
memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Dalam hal pembangunan sektor industri,
agenda Nawa Cita diimplementasikan dalam
bentuk program Quick Wins Perindustrian
Kabinet Kerja 2014-2019.
Ada tujuh program Quick Wins
Perindustrian, yaitu: re-desain Roadmap
Industrialisasi
yang
sejalan
dengan
Trisakti dan Nawa Cita, pembangunan 13
kawasan industri di luar pulau Jawa melalui
kerjasama pemerintah dan swasta, kegiatan
expo dan pemberian penghargaan terhadap
inovasi produk-produk industri, kampanye
sistematis dan kreatif untuk menumbuhkan
apresiasi terhadap kegiatan industri dalam
mendukung Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN), serta
penguatan struktur industri melalui
keterkaitan antara industri hulu (dasar),
industri antara (intermediate) dan industri

hilir (light).
Selain itu, Pemerintah juga telah
menetapkan
tujuan
dan
sasaran
pembangunan industri jangka menengah
tahun 2015-2019. Adapun tujuan dari
pembangunan industri adalah terbangunnya
industri yang tangguh dan berdaya saing.
Sedangkan
sasaran
pembangunan
industri tahun 2015-2019 yang telah
ditetapkan
adalah:
meningkatnya
pertumbuhan sektor industri pengolahan
nonmigas, meningkatnya penguasaan pasar
di dalam dan luar negeri, meningkatnya
penyerapan tenaga kerja di sektor industri
pengolahan nonmigas, menurunnya rasio
impor bahan baku sektor industri terhadap
PDB sektor industri pengolahan nonmigas,
meningkatnya investasi di sektor industri,
serta meningkatnya penyebaran dan
pemerataan industri.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan industri, pemerintah juga
telah menetapkan strategi pembangunan
industri tahun 2015-2019. Ada sepuluh
strategis
yang
ditetapkan,
yakni:
mengembangkan industri hulu dan antara
berbasis sumber daya alam, pengendalian
ekspor bahan mentah dan sumber energi,
meningkatkan penguasaan teknologi dan
kualitas SDM industri, mengembangkan
Wilayah Pengembangan Industri (WPI),
Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri
(WPPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra
Industri Kecil dan Menengah.
Strategi lainnya adalah: menyediakan
langkah-langkah
afirmatif
berupa
perumusan kebijakan, penguatan kapasitas
kelembagaan dan pemberian fasilitas,
pembangunan sarana dan prasarana industri,
pembangunan industri hijau, pembangunan
industri strategis, peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri, serta kerjasama
internasional bidang industri.

mi
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Mempercepat Pengembangan Industri Melalui

Quick Wins

Peningkatan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 7% per tahun
merupakan target utama di bidang ekonomi pemerintahan Presiden Joko
Widodo.

U

ntuk
mencapai
target
pertumbuhan
ekonomi
sebesar itu, peran atau
kontribusi sektor industri
sangat diharapkan, seperti yang telah
terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
Agar kontribusi sektor industri
terhadap
pertumbuhan
ekonomi
bisa signifikan, upaya percepatan dan
pengembangan pembangunan sektor
industri pun kini makin ditingkatkan.
Di bawah komando Menteri
Perindustrian Saleh Husin,Kementerian
Perindustrian telah menyiapkan strategi
dan kebijakan yang akan diterapkan
guna mendorong peningkatan kinerja
sektor industri.
Beberapa strategi dan kebijakan
penting
yang
akan
diterapkan
Kemenperin
telah
diungkapkan
Menperin
dengan
menjawab
pertanyaan dari Media Industri. Berikut
petikannya.
8
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Apa saja yang menjadi programprogram
prioritas
Kementerian
Perindustrian?
Program-program
prioritas
Kementerian Perindustrian dalam
jangka pendek disebut juga Program
Quick Wins. Program Quick Wins
Perindustrian adalah turunan dari
program prioritas nasional Kabinet
Kerja dalam jangka pendek 1 tahun,
yang kemudian harus dilanjutkan
melalui berbagai program dan kegiatan
jangka menengah atau lima tahun
oleh
Kementerian
Perindustrian.
Sehingga, program Quick Wins tidak
berhenti begitu saja melainkan terus
berkesinambungan selama periode
2014-2019.
Begitu pula sebaliknya, program
Quick Wins juga tetap memperhatikan
capaian kinerja dari program dan
kebijakan periode sebelumnya, hal ini
menunjukkan bahwa pembangunan

sektor industri telah berjalan on the
track dan perlu untuk terus dijaga
kesinambungannya.
Apa saja yang termasuk dalam program
Quick Wins?
Program Quick Wins Perindustrian
meliputi, pertama, re-desain Roadmap
Industrialisasi sejalan dengan Trisakti
dan Nawa Cita. Kedua, hilirisasi hasil
tambang ke produk jasa dan industri.
Ketiga,
hilirisasi
produk-produk
pertanian menjadi produk agro industri.
Keempat, pembangunan 13 kawasan
industri di luar pulau Jawa melalui
kerjasama Pemerintah dan swasta.
Adapun program kelima adalah expo
dan pemberian penghargaan terhadap
inovasi
produk-produk
industri.
Keenam, kampanye sistematis dan
kreatif untuk menumbuhkan apresiasi
terhadap kegiatan industri dalam
mendukung Peningkatan Penggunaan
Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan
program ketujuh, penguatan struktur
industri melalui keterkaitan antara
industri hulu (dasar), industri antara
(intermediate), dan industri hilir (light).
Untuk jangka menengah dan panjang,
program apa yang akan diterapkan?
Pemerintah juga telah memiliki
Rencana
Induk
Pengembangan
Industri Prioritas (RIPIN) 20152035 sebagai pedoman pengembangan
industri nasional jangka panjang, serta
program-program dan kebijakan jangka
menengah yang tertuang di dalam
Rancangan Teknokratik
Rencana
Strategis Kementerian Perindustrian
2015-2019. Saat ini sedang dilakukan
finalisasi untuk penyesuaian (re-desain)
dengan arah kebijakan pembangunan
nasional jangka menengah yang baru
yang nantinya akan ditetapkan dalam
bentuk Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 20152019.
Adapun Program Kementerian
Perindustrian Jangka Menengah (20152019) sebagaimana tercantum dalam
Rancangan Teknokratik
Rencana
Strategis Kementerian Perindustrian
2015-2019 yaitu:
1. Program
Penumbuhan
dan
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Pengembangan Industri Logam,
Kimia, Tekstil dan Aneka;
2. Program
Penumbuhan
dan
Pengembangan Industri Berbasis
Agro;
3. Program
Penumbuhan
dan
Pengembangan
Industri
Alat
Transportasi, Mesin, Elektronika
dan Alat Pertahanan;
4. Program
Penumbuhan
dan
Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah (IKM);
5. Program
Pengembangan
Perwilayahan Industri;
6. Program Pengamanan Industri dan
Kerjasama Internasional;
7. Program Pengembangan Teknologi
dan Kebijakan Industri;
8. Program
Pengawasan
dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Perindustrian;
9. Program Pengembangan SDM
Industri dan Dukungan Manajemen
Kementerian Perindustrian; dan
10. Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur Kementerian
Perindustrian.
Terkait
pembangunan
kawasan
industri, berapa kawasan industri yang
dalam waktu dekat akan dibangun?
Dalam
rangka
melaksanakan
Program Quick Wins Perindustrian,
Kementerian
Perindustrian
telah
menetapkan untuk terus membangun
dan mengembangkan 13
kawasan
industri di luar Pulau Jawa dan dua di
Pulau Jawa, yaitu: Teluk Bintuni (Papua
Barat), Halmahera Timur (Maluku
Utara), Bitung (Sulawesi Utara),
Palu (Sulawesi Tengah), Morowali
(Sulawesi Tengah), Konawe (Sulawesi
Tenggara),
Bantaeng
(Sulawesi
Selatan), Batu Licin (Kalimantan
Selatan),
Ketapang
(Kalimantan
Barat), Landak (Kalimantan Barat),
Kuala Tanjung (Sumatera Utara), Sei
Mangkei (Sumatera Utara), Tanggamus
(Lampung), Kawasan Industri JIIPE,
Gresik ( Jawa Timur) dan Kawasan
Industri Sayung, Demak ( Jawa Tengah).
Sedangkan
untuk
kawasan
industri yang telah ada dan beroperasi,
Kementerian
Perindustrian
akan
mendorong kawasan industri untuk
menerapkan standar kawasan industri
sebagaimana amanat pasal 105 UU
Perindustrian. Nantinya setiap kawasan

industri akan dinilai bagaimana
pemenuhannya
terhadap
standar
kawasan industri tersebut melalui
Akreditasi Kawasan Industri.
Saat ini sedang disusun Rancangan
Peraturan
Menteri
Perindustrian
tentang Standar Kawasan Industri
dan Pedoman Pelaksanaan Akreditasi
Kawasan Industri. Dengan penerapan
standar kawasan industri diharapkan
dapat menjamin kualitas dan mutu
kawasan industri dalam menunjang
industri nasional.
Untuk
pengembangan
industri
otomotif, apakah program LCGC akan
dilanjutkan?
Pertama, perlu saya sampaikan
dulu mengenai program LCGC dan
dampaknya bagi ekonomi nasional.
Pengembangan Low Cost Green Car
(LCGC) atau Kendaraan Bermotor
yang Hemat Energi dan Harga
Terjangkau (KBH2) telah sesuai dengan
tren pengembangan industri otomotif
di masa mendatang, yaitu diarahkan
pada kendaraan yang ramah lingkungan
dan hemat energi.
Untuk mendorong produksi KBH2
dalam negeri, Pemerintah memberikan
insentif pengurangan pajak penjualan
barang mewah dari 10% menjadi 0%
untuk produk KBH2. Penerima insentif
pengurangan pajak penjualan barang
mewah tersebut adalah konsumen
itu sendiri, karena bisa menikmati
KBH2 dengan harga yang relatif lebih
terjangkau.
Kebijakan
pemberian
insentif untuk kendaraan KBH2
tersebut telah menghasilkan dampak
yang positif bagi perekonomian
nasional, antara lain sebagai berikut:
Pertama, nilai investasi total industri
otomotif mencapai US$6,5 milyar,
terdiri dari US$3,5 milyar pada industri
perakitan dan US$3 Milyar pada
industri komponen/pendukung. Kedua,
tumbuhnya pabrik komponen baru dan
perluasan sekitar 200 pabrik. Ketiga,
penyerapan tenaga kerja baru sekitar
30.000 orang pada tingkat pabrikan
dan sekitar 70.000 orang pada tingkat
industri komponen. Keempat, pada
tahun 2014 produksi KBH2 telah dapat
diekspor ke Pakistan dan Philipina
dengan volume ekspor sekitar 1.000
unit/bulan. Adapun jumlah produksi
KBH2 pada tahun 2013 sebesar 52.956

unit dan tahun 2014 diperkirakan
mencapai 150.000 unit.
Bagaimana
dengan
munculnya
kekhawatiran adanya penggunaan
BBM bersubsidi pada KBH2?
Mengenai adanya kekhawatiran
terhadap penggunaan Bahan Bakar
Minyak (BBM) bersubsidi pada KBH2,
dapat dijelaskan sebagai berikut:
Spesifikasi mesin KBH2 sudah
didesain untuk menggunakan spesifikasi
BBM dengan Research Octane Number
(RON) 92 ke atas bagi Petrol dan
Cetane Number (CN) 51 untuk Diesel.
Spesifikasi BBM ini adalah termasuk
dalam BBM Non Subsidi.
Konsumsi bahan bakar mencapai 20
km/liter telah sesuai dengan persyaratan
KBH2, yang dibuktikan melalui
pengujian di Balai Termodinamika,
Motor dan Propulsi (BTMP) milik
Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT).
Untuk menjamin agar KBH2
tidak menggunakan BBM bersubsidi,
telah dikeluarkan Peraturan Dirjen
Industri Unggulan Berbasis Teknologi
Tinggi (IUBTT) Kemenperin No. 29
Tahun 2014 yang mengatur kewajiban
pencantuman informasi penggunaan
bahan bakar sesuai dengan spesifikasi
yang dipersyaratkan, yaitu BBM dengan
RON 92 ke atas untuk petrol dan CN
51 untuk diesel.
Informasi
penggunaan
bahan
bakar tersebut wajib dicantumkan
pada penutup tangki bahan bakar
bagian dalam, pojok kanan bawah kaca
belakang, serta buku manual kendaraan
bermotor. Ketentuan tersebut wajib
dilaksanakan sejak 2 Januari 2015.
Selain informasi penggunaan bahan
bakar, diameter lubang pengisian bahan
bakar untuk KBH2 juga dipersyaratkan
maksimal berukuran 1 inchi.
Dengan dialihkannya subsidi BBM,
maka konsumen KBH2 akan terdorong
untuk memilih menggunakan BBM
dengan spesifikasi yang dipersyaratkan
yaitu RON 92 keatas.
Dengan demikian, pengembangan
KBH2 tetap bernilai positif baik bagi
perekonomian nasional maupun dari sisi
penggunaan BBM, sehingga kebijakan
pengembangan KBH2 atau LCGC ini
tetap layak untuk dilanjutkan. mi
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Pertumbuhan Industri
Nonmigas 2014 Lampaui PDB
Tahun 2015 Ditargetkan 6,1%

Kinerja industri pengolahan nonmigas tetap menunjukkan tren yang positif sepanjang tahun 2014, di mana
pertumbuhannya mampu melampaui pertumbuhan ekonomi (PDB) dan memberikan kontribusi terbesar
terhadap PDB dibanding sektor-sektor lainnya.

H

al tersebut disampaikan
Menteri
Perindustrian
Saleh
Husin
dalam
sambutannya didampingi
Pejabat Eselon I dan II di lingkungan
Kementerian Perindustrian pada acara
Jumpa Pers Akhir Tahun 2014 tentang
Kinerja Sektor Industri dan Kinerja
Kementerian Perindustrian Tahun
2014 serta Proyeksi Pertumbuhan
Industri Tahun 2015 di Kementerian
Perindustrian, Jakarta, 22 Desember
2014.
10
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Kementerian
Perindustrian
mencatat,
pertumbuhan
industri
pengolahan nonmigas periode JanuariSeptember 2014 mencapai 5,30% atau
lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi
(PDB) sebesar 5,11%. Bahkan,
industri pengolahan nonmigas mampu
memberikan kontribusi terhadap PDB
sebesar 20,65%, merupakan yang
tertinggi dibandingkan sektor-sektor
lainnya.
Sementara itu, ekspor produk
industri periode Januari-September

2014 sebesar US$87,85 miliar atau
meningkat
5,45%
dibandingkan
periode yang sama tahun 2013 dan
memberikan kontribusi terhadap total
ekspor nasional sebesar 66,20%. Neraca
ekspor-impor produk industri pada
periode Januari-September 2014 adalah
minus US$5,22 miliar (neraca defisit).
Sedangkan neraca ekspor-impor pada
periode yang sama tahun 2013 lalu
adalah sebesar minus US$16,13 miliar,
sehingga terjadi penurunan defisit
sebesar 67,70%.
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Nilai investasi Penanaman Modal
Dalam Negeri (PMDN) sektor industri
pada periode Januari-September 2014
adalah sebesar Rp41,84 triliun atau
tumbuh 9,28% dari periode yang sama
tahun 2013. Sedangkan nilai investasi
Penanaman Modal Asing (PMA)
sektor industri mencapai US$10,15
miliar atau menurun sebesar 18,33%
dibandingkan periode yang sama tahun
2013.
Di samping itu, Menperin
menegaskan,
Kemenperin
terus
melaksanakan Program Pengembangan
Industri, yang meliputi: (1) Industri
Makanan, Minuman dan Tembakau,
(2) Industri Tekstil, Barang Kulit dan
Alas Kaki, (3) Industri Barang Kayu
dan Hasil Hutan, (4) Industri Pupuk,
Kimia, dan Karet, (5) Industri Semen
dan Barang Galian Bukan Logam,
(6) Industri Logam Dasar dan Besi
Baja, (7) Industri Alat Angkut, Mesin
dan Peralatan, (8) Industri Kecil
dan Menengah, serta (9) Fasilitasi
Pengembangan Industri.
Pada kesempatan yang sama,
Sekretaris Jenderal Kemenperin Ansari
Bukhari menegaskan, Kemenperin akan
terus melanjutkan program-program
percepatan pembangunan industri
nasional yang sejalan dengan Nawa
Cita Presiden Republik Indonesia.
Upaya tersebut akan dilakukan dengan
mendorong pembangunan industri
pengolahan dan pemurnian (smelter)
serta industri bernilai tambah tinggi.
Selain itu, akan terus dipacu investasi
di sektor-sektor yang mengandalkan
bahan baku sumber daya alam (SDA)
lokal. “Syarat utama untuk memacu
pertumbuhan dan memicu investasi di
sektor manufaktur adalah ketersediaan
infrastruktur, mulai dari sarana hingga
prasarana pendukung industri”.
Sekjen Kemenperin menambahkan,
pembangunan kawasan industri baru
juga terus didorong karena merupakan
program Quick Wins Perindustrian
untuk
menciptakan
pemerataan
persebaran industri ke luar Pulau
Jawa. Sesuai Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) 2015-2016,
Kemenperin fokus pada pengembangan
perwilayahan industri, penumbuhan
populasi industri, serta peningkatan

daya saing dan produktivitas industri.
Tujuannya adalah untuk percepatan
industrialisasi di Tanah Air.
Mengenai proyeksi pertumbuhan
industri nonmigas tahun 2015, dapat
disampaikan bahwa dengan melihat
cukup baiknya kinerja sektor industri
nonmigas dalam tiga tahun terakhir
ini, dan dengan meningkatnya
investasi beberapa tahun terakhir,
maka pada tahun 2015 pertumbuhan
indutri nonmigas diperkirakan dapat
mencapai 6,1%. Cabang industri
yang diperkirakan akan tetap tumbuh
tinggi antara lain Industri Makanan,
Minuman dan Tembakau, Industri
Barang Kayu dan Hasil Hutan
Lainnya, serta Industri Alat Angkut,
Mesin
dan
Peralatan. Dengan
pertumbuhan
industri
nonmigas
tersebut, pertumbuhan ekonomi (PDB)
diperkirakan dapat mencapai 5,3%
sampai 5,7% pada tahun 2015.
Untuk
dapat
mencapai
pertumbuhan industri yang tinggi
tersebut, Kemenperin melaksanakan
program prioritas sebagai berikut: (1)
Pengembangan Perwilayahan Industri
melalui pembangunan 13 Kawasan
Industri di luar Pulau Jawa serta
pembangunan 22 sentra IKM di luar
Pulau Jawa; (2) Penumbuhan Populasi
Industri skala besar-sedang sebanyak
9.000 unit usaha dan 20.000 unit
usaha industri kecil melalui program
hilirisasi hasil tambang ke produk dan

jasa industri, hilirisasi produk-produk
pertanian menjadi produk agroindustri,
industri barang modal dan industri
padat karya serta pembinaan IKM
agar dapat terintegrasi dengan industri
pemegang merek; serta (3) Peningkatan
daya
saing
dan
produktivitas
melalui: peningkatan efisiensi teknis,
peningkatan
penguasaan
iptek/
inovasi, peningkatan penguasaan dan
pelaksanaan pengembangan produk
baru serta peningkatan kualitas SDM
dan akses ke sumber pembiayaan.
Di sisi lain, dalam rangka
meningkatkan
tata
kelola
pemerintahan,
Kemenperin
juga
telah melaksanakan berbagai upaya
Reformasi Birokrasi dengan capaian
kinerja dan prestasi utama antara lain:
(1) Mempertahankan opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK
atas audit Laporan Keuangan tahun
2013, yang telah diraih secara berturutturut selama 6 (enam) tahun sejak
2008; (2) Mendapatkan nilai 73,11
atau predikat “B+” atas hasil evaluasi
akuntabilitas kinerja yang dilakukan
oleh Kementerian PAN & RB; (3)
Memperoleh peringkat keempat pada
Penghargaan “E-Transparency Award
2014” dari 47 Kementerian/Lembaga;
serta
(4)
Meraih
penghargaan
sebagai peringkat kedua Badan
Publik Pemerintahan Terbaik dalam
Keterbukaan Informasi Publik. mi
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Hadapi MEA 2015
Kemenperin Terapkan Strategi Ofensif dan Defensif
Lebih dari satu dekade lalu, para pemimpin negara yang tergabung
dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) sepakat
membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada
akhir tahun 2015 mendatang.

P

asar tungggal itu dilakukan
agar daya saing ASEAN
meningkat serta bisa bersaing
dengan negara-negara seperti
Korea Selatan, Tiongkok dan India
untuk
menarik
investasi
asing.
Penanaman modal asing di kawasan
ASEAN sangat dibutuhkan untuk
memperluas lapangan pekerjaan dan
meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
Pembentukan pasar tunggal yang
disebut dengan Masyarakat Ekonomi
ASEAN
(MEA)
ini
nantinya
memungkinkan satu negara menjual
barang dan jasa dengan mudah ke
negara-negara lain di seluruh Asia
Tenggara sehingga kompetisi akan
semakin ketat.
Dalam menghadapi penerapan
MEA ini, jika ingin tetap bisa bersaing,
tentunya Indonesia harus berbenah.
Diperlukan sejumlah strategi dan

12
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terobosan dari instansi-instansi terkait
di negeri ini agar daya saing Indonesia
bisa mengalahkan produk asing
sehingga produk Indonesia bisa berjaya
di pasar lokal dan global.
Dalam menghadapi implementasi
MEA 2015, persiapan Indonesia
secara umum dikoordinasikan oleh
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian. Untuk itu, telah
diterbitkan tiga Inpres terkait MEA,
yaitu Inpres Nomor 5 Tahun 2008
mengenai Fokus Program Ekonomi
yang mencakup pelaksanaan komitmen
MEA 2015 dan Inpres Nomor 11 Tahun
2011 mengenai Fokus Pelaksanaan
Komitmen Cetak Biru ASEAN Tahun
2011.
Pada bulan Oktober 2014, yang
terbaru sudah diterbitkan Inpres No. 6
Tahun 2014 tentang Peningkatan Daya
Saing Nasional dalam menghadapi

MEA 2015.
“Dalam
mengimplementasikan
Inpres
tersebut,
Kementerian
Perindustrian juga telah melakukan
berbagai kebijakan dan strategi dalam
menghadapi penerapan Masyarakat
Ekonomi ASEAN,” kata Menteri
Perindustrian Saleh Husin.
Menurutnya,
langkah-langkah
dalam menghadapi penerapan MEA
2015 oleh Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) secara umum dapat
dibagi kedalam dua bidang, yaitu:
bidang Trade in Goods (Perdagangan
Barang), dan bidang Trade in Services
(Perdagangan Jasa).
“Di bidang perdagangan barang,
Kementerian Perindustrian melakukan
langkah-langkah berupa peningkatan
daya saing industri dan mendorong
investasi di sektor industri. Peningkatan
daya saing industri dilakukan melalui
penguatan struktur industri dengan
melengkapi struktur industri yang
masih kosong, serta menyiapkan strategi
ofensif dan defensif dalam akses pasar,”
ucap Menperin.
Adapun strategi ofensif yang
dilakukan
Kemenperin
meliputi
penyiapan produk-produk seperti:
industri agro (kakao, karet dan CPO),
ikan dan produk olahan ikan, tekstil dan
produk tekstil (TPT), industri kulit dan
alas kaki.
Strategi ofensif juga diterapkan
Kemenperin terhadap industri furnitur,
makanan dan minuman (mamin),
petrokimia dan pupuk, otomotif,
permesinan dan komponen, serta
industri logam dasar, besi dan baja
“Strategi ofensif ini dilakukan agar
industri-industri itu mampu dengan
mudah menembus pasar ASEAN,” kata
Menperin Saleh Husin.
Sementara untuk strategi defensif,
Kemenperin melakukannya dengan
cara penyusunan Standar Nasional
Indonesia (SNI) untuk produk-produk
manufaktur.
“Untuk
strategi
mendorong
investasi, hal ini dimaksudkan untuk
meningkatkan peran industri Indonesia
dalam rantai suplai global (global supply
chain) serta meningkatkan proses
transfer teknologi melalui investasi,”
ujar Menperin.
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Dalam bidang perdagangan jasa,
Saleh Husin mengungkapkan bahwa
Kementerian
Perindustrian
juga
menggunakan strategi defensif dan
ofensif.
Sebagai manifestasi dari strategi
defensif, Kemenperin telah membangun
dan meningkatkan kompetensi tenaga
kerja industri melalui penyediaan
infrastruktur kompetensi yang meliputi
Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia
(SKKNI),
Lembaga
Sertifikasi Profesi (LSP) dan Tempat
Uji Kompetensi (TUK) dengan
melibatkan Asosiasi Industri dan pelaku
usaha industri.
Sampai saat ini, sudah tersusun 50
SKKNI sektor industri serta 25 LSP
dan TUK. Secara progresif diupayakan
penambahan 15 SKKNI dan 10 LSP
sektor industri setiap tahunnya.
Penambahan ini, papar Saleh Husin,
diutamakan untuk sektor industri
prioritas, yaitu industri berbasis agro
dan industri padat karya, antara lain
pengolahan produk turunan kelapa
sawit, kakao, karet, perikanan, tekstil
& produk tekstil, alas kaki, kulit dan
barang kulit, furnitur, makanan dan
minuman, pupuk dan petrokimia, mesin
dan peralatannya, logam dasar, besi dan
baja.
Sedangkan strategi ofensif dilakukan
dengan pembangunan pusat pendidikan
dan pelatihan industri tersebut dalam
bentuk Akademi Komunitas bidang
industri dan atau lembaga pelatihan
industri.
Strategi ofensif juga dilakukan
dengan meningkatkan keterampilan
dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja
sektor industri melalui diklat sistem
three-in-one
(pelatihan-sertifikasipenempatan kerja) untuk tingkat
operator, supervisor maupun ahli
pratama dan ahli muda (D1 dan D2),
untuk industri padat karya antara lain
industri TPT dan alas kaki, industri
karet, industri plastik, bidang logistik,
pengelasan, dan industri pengolahan
kelapa sawit bekerjasama dengan
asosiasi industri dan pelaku usaha
industri.
Data Kemenperin menunjukkan,
dalam kurun waktu 2011 sampai dengan
2013 telah dihasilkan sebanyak 11.200

orang yang dilatih dan ditempatkan
bekerja pada perusahaan industri.
Tahun 2014 direncanakan 6.000 orang
dilatih dan ditempatkan serta tahun
2015 diprogramkan sebanyak 10.000
orang.
Dengan strategi dan kebijakan yang
telah dilakukan Kemenperin di sektor
industri serta adanya kerja sama yang
baik antar instansi lainnya di bawah
kordinasi
Menko
Perekonomian,
Menperin Saleh Husin optimis bahwa
Indonesia akan mampu bersaing dengan
produk dari negara-negara ASEAN
lainnya sehingga implementasi MEA
bisa memberikan peluang lebih luas bagi
pasar produk-produk yang dihasilkan
oleh industri nasional.
Sikap optimis terhadap peluang
produk Indonesia dalam menghadapi
implementasi MEA juga dilontarkan
Ketua Kamar Dagang dan Industri
(Kadin) Suryo Bambang Sulisto.
“Sebagai negara market, Indonesia
dirasa harus melihat peluang dari MEA.
Di mata Kadin, Indonesia memiliki
nilai lebih dari segi pangsa pasar serta
sumber daya manusia,” ujarnya.
Dia menepis anggapan bahwa
Indonesia akan kesulitan dalam
menghadapi MEA, yang tercermin
dari banyaknya kalangan meragukan

kesiapan Indonesia menghadapi MEA.
“Kita adalah negara terbesar dan market
terbesar di ASEAN” ujar Suryo.
Dia mengakui bahwa ada sejumlah
pengusaha yang mengadu menyatakan
ketidaksiapan atas MEA. Namun,
Suryo menegaskan bahwa posisi Kadin
saat ini harus memberikan sisi positif
dari implementasi MEA di Indonesia.
“Kita tidak harus merasa terancam
dengan keberadaan MEA. Justru itu
memberi motivasi untuk Indonesia
menjadi negara yang lebih baik lagi,”
tegasnya. mi
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Pembangunan 13 Kawasan
Industri Luar Jawa
Berbasis Potensi Sumber Daya Alam

S

elama periode lima tahun
ke
depan,
Kementerian
Perindustrian (Kemenperin)
menargetkan
akan
memfasilitasi
pembangunan
13
Kawasan Industri di luar Pulau Jawa.
Selain itu, Kemenperin juga akan
membidani pembangunan 22 Sentra
Industri Kecil Dan Industri Menengah
(SIKIM), yang terdiri atas 11 sentra di
kawasan Timur Indonesia, yaitu Papua,
Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara
Barat dan Nusa Tenggara Timur,
serta 11 sentra lainnya di kawasan
Barat
Indonesia.
Pembangunan
SIKIM tersebut bertujuan mendorong
munculnya wirausaha baru di mana
Kawasan Industri tersebut berada.
Menteri Perindustrian Saleh Husin
dalam satu kesempatan di Jakarta
mengemukakan, “Sesuai ketersediaan
sumber alam, pengembangan Kawasan
Industri yang berlokasi di luar Jawa
akan didasari pada basis sumber daya
alam dan pengolahan mineral, di mana
Kawasan Industri itu berada ditinjau
secara geografis. Seperti misalnya,
untuk Kawasan Industri Teluk Bintuni
di Papua Barat karena berbasis gas alam,
maka akan dikembangkan juga sejalan
dengan bidang industri petrokimia.
Sedangkan di wilayah Morowali
Sulawesi Tengah adalah salah satu
daerah yang kaya kandungan nikel,”
paparnya.
Tiga belas Kawasan Industri tersebut
yakni: Teluk Bintuni di Papua Barat, Buli
di Halmahera Timur (Maluku Utara),
Bitung di Sulawesi Utara, Palu dan
Morowali di Sulawesi Tengah, Konawe
di Sulawesi Tenggara, dan Bantaeng
di Sulawesi Selatan. Kawasan Industri
lainnya adalah Batulicin di Kalimantan
14
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Selatan, Ketapang dan Landak di
Kalimantan Barat, Kuala Tanjung dan
Sei Mangke di Sumatera Utara, serta
Tanggamus di Lampung.
Pembangunan
Kawasan
Industri di luar Jawa yang akan
dilakukan melalui kerja sama antara
pemerintah dan swasta ini merupakan
bagian dari Quick Wins Perindustrian
sesuai arahan sidang pertama Kabinet
Kerja Presiden Joko Widodo dan
Wapres Jusuf Kalla. Hal ini juga

dilakukan dalam rangka menciptakan
iklim usaha yang kondusif, sambil
berupaya memberi kemudahan kepada
para pelaku usaha dalam menarik
investor
menanamkan
modalnya
melalui Peraturan Pemerintah No. 24
tahun 2009 tentang Kawasan Industri,
di mana untuk kegiatan industri yang
baru diwajibkan masuk dalam Kawasan
Industri.
Fokus Industri Tertentu
Dirjen Pengembangan Perwilayahan
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Industri (PPI) Kemenperin Imam
Haryono dalam kesempatan yang
sama mengemukakan, ke depan
pembangunan Kawasan Industri yang
akan dibangun diharapkan fokus pada
industri tertentu, ramah lingkungan,
dilengkapi sarana dan prasarana yang
efisien sebagai sistem infrastruktur
terpadu, sehingga pada akhirnya
Kawasan Industri tersebut tidak
hanya mampu menciptakan lapangan
kerja baru, melainkan juga berdaya
saing tinggi, mengembangkan rantai
nilai perekonomian satu daerah, serta
mampu berkontribusi lebih nyata bagi
masyarakat.
“Sebagai
gambaran,
Kawasan
Industri Teluk Bintuni yang luasnya
2.344 ha akan difokuskan pada industri
pupuk dan petrokimia berbasis gas.
Kawasan Industri ini diperkirakan

membutuhkan tenaga kerja sekitar 51
ribu orang. Demikian juga Kawasan
Industri Bitung yang luasnya 534 ha,
akan fokus pada industri agro dan
bidang logistik, membutuhkan tenaga
kerja sekitar 90 ribu orang. Kawasan
Industri Palu dengan luas 1.500 ha fokus
pada industri rotan dan hasil industri
lainnya, membutuhkan tenaga kerja
165 ribu. Kawasan Industri Morowali
yang luasnya sekitar 1.200 ha, akan
fokus pada pengerjaan feronikel sampai
ke sektor hilirnya, membutuhkan
dukungan tenaga kerja sekitar 80 ribu
orang.
Kawasan Industri Konawe dengan
luas 5.500 ha juga akan fokus pada
feronikel
membutuhkan
tenaga
kerja sekitar 18 ribu orang. Kawasan
Industri Buli di Halmahera Timur
yang luasnya sekitar 300 ha juga fokus
untuk pembangunan pabrik feronikel
sampai ke hilir, yang diperkirakan akan
menyerap tenaga kerja 10 ribu orang.
Di Kawasan Industri Bantaeng,
lahan yang akan dimanfaatkan sekitar
3 ribu ha, juga akan fokus pada
pembangunan fasilitas untuk feronikel,
dan diperkirakan akan menyerap sekitar
163 ribu tenaga kerja. Kawasan Industri
Batulicin yang luasnya 530 ha, akan
lebih fokus pada pengerjaan industri
besi baja dari hulu sampai hilir, sehingga
proyek terpadu ini diperkirakan akan
menyerap 10 ribu tenaga kerja.
Kawasan
Industri
Ketapang
dengan luas 1.000 ha ke depannya
diperuntukkan sebagai
pengolahan
industri alumina. Kendati sampai kini
baru mampu mengolah dalam bentuk
pemurnian dari bauksit sampai alumina,
nantinya diharapkan bisa memproses
sampai ke hilir, membutuhkan
dukungan 10 ribu tenaga kerja. Kawasan
Industri Landak yang luasnya 306 ha
berfokus pada industri pengolahan
karet, membutuhkan sekitar 33 ribu
tenaga kerja.
Di Sumatera Utara, Kawasan
Industri Kuala Tanjung dengan areal
seluas 1.000 ha akan menjadi lokasi bagi
hillirisasi dari alumina, diperkirakan

membutuhkan 113 ribu tenaga kerja.
Sementara di Kawasan Industri Sei
Mangke yang luasnya 2.002 ha akan
lebih fokus pada hilirisasi minyak sawit
mentah (CPO) dan membutuhkan
tenaga kerja 83 ribu orang. Rencananya,
satu Kawasan Industri yang fokus pada
industri maritim adalah di Tanggamus
dengan areal seluas 3.500 ha,” paparnya.
Secara
terpisah,
Ketua
Himpunan
Kawasan
Industri
(HKI) Sanny Iskandar memaparkan
harapan-harapannya kepada Menteri
Perindustrian Saleh Husin, antara
lain mengingatkan perlunya aparat
kepolisian bertindak dan melindungi
secara lebih aktif seluruh Kawasan
Industri, mengingat Kawasan Industri
merupakan salah satu obyek vital
nasional. Secara umum, pengelola
Kawasan Industri menginginkan adanya
upaya terpadu, khususnya dari aparat
kepolisian saat mengatasi berbagai
gangguan keamanan dan aksi demo
buruh, sesuai standar dan prosedur yang
berlaku. Dengan demikian, diharapkan
para pengusaha yang lokasi usahanya
berada di Kawasan Industri akan tetap
dapat berusaha secara nyaman. mi
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Program LCGC Tetap
Dilanjutkan
Walaupun ketika masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, Presiden Joko Widodo ‘Jokowi’ sempat mengkritisi
tajam kebijakan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang mobil murah ramah
lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC), namun setelah memenangi pilpres 2014, pemerintahan
Jokowi berkomitmen untuk tetap melanjutkan program tersebut.

S

ejumlah kalangan menilai
ini
merupakan
sebuah
‘kemenangan’ bagi kalangan
pelaku
industri
otomotif.
Karena, mereka akan tetap bisa
melanjutkan program LCGC itu
dengan tetap dapat menikmati sejumlah
insentif yang memang disediakan untuk
menjalankan program dimaksud.
Program LCGC sendiri sempat
banyak disorot karena dituding sebagai
biang pemicu kemacetan di ibukota
dan pemborosan bahan bakar minyak
(BBM) yang masih mendapatkan
subsidi yang sangat besar dari
pemerintah.
Mungkinkah program LCGC ini
dilanjutkan pemerintahan Jokowi-JK
karena pemerintah sudah memangkas
16
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subsidi BBM dengan menaikkan harga
BBM bersubsidi sebesar Rp2.000
per liter terhitung mulai tanggal 18
November 2014 lalu? Ataukah ada
pertimbangan lain yang menyebabkan
Wakil Presiden Jusuf Kalla ( JK)
menyatakan, program LCGC tetap
dilanjutkan karena menguntungkan
dan diperlukan?
Sejauh ini tidak ada penjelasan
resmi di balik perubahan orientasi
kebijakan pemerintahan Jokowi-JK itu.
Namun demikian, Wapres Jusuf Kalla
menilai kehadiran LCGC diperlukan
untuk
menghadapi
persaingan
pasar otomotif ASEAN, khususnya
menjelang berlakunya Masyarakat
Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015
yang tinggal menghitung hari.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur
Jenderal Industri Unggulan Berbasis
Teknologi
Tinggi
Kementerian
Perindustrian,
Panggah
Susanto,
mengamini
pernyataan
Wapres
Jusuf Kalla tentang program LCGC.
Menurut Panggah, program LCGC
layak untuk dipertahankan.
Panggah beralasan, program LCGC
menguntungkan semua pihak termasuk
pembeli, negara dan industrinya
sendiri.
Konsumen
diuntungkan
karena mereka dapat membeli mobil
dengan harga murah. Demikian juga,
industri otomotif peserta program
juga diuntungkan karena mereka dapat
menikmati peningkatan volume pasar
yang lebih besar sebagai konsekuensi
dari lebih murahnya harga mobil di
pasar. Semua itu bermuara kepada
kebiijakan insentif yang diberikan
pemerintah berupa pembebasan Pajak
Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
atas LCGC.
Alasan lainnya, tambah Panggah,
adalah karena program LCGC juga
akan dapat membendung masuknya
mobil impor, khususnya dari Thailand
yang juga telah menjalankan program
serupa dengan Indonesia. “Apalagi
pada tahun 2015 akan segera berlaku
Masyarakat
Ekonomi
ASEAN,”
tuturnya.
Sementara itu, Ketua II Gabungan
Industri Kendaraan Bermotor Indonesia
(GAIKINDO), Djongkie Sugiarto
membantah kalau negara dirugikan
oleh program LCGC. Sebab, negara
akan tetap mendapatkan pemasukan
berupa pajak kendaraan bermotor dari
hasil penjualan LCGC.
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Sejauh ini, penjualan LCGC di
pasar domestik masih didominasi oleh
PT Astra International Tbk melalui
dua merek andalannya, yaitu Agya
dan Ayla. Menurut data GAIKINDO,
sampai dengan bulan Oktober 2014,
Agya dan Ayla menguasai 64% pangsa
pasar LCGC nasional dengan total
penjualan sebesar 92.219 unit dari total
pasar LCGC sampai Oktober 2014
sebesar 144.624 unit. Pemain LCGC
lainnya, yaitu Honda, Suzuki dan
Datsun memperebutkan sisa pangsa
pasar sebesar 36%.
Penjualan Meningkat
Kalangan pelaku dan pengamat
industri otomotif memperkirakan
penjualan LCGC akan terus meningkat
di tahun-tahun mendatang, sehubungan
dengan tetap dilanjutkannya program
LCGC oleh pemerintah. Penjualan
LCGC
diperkirakan
mampu
menembus angka 200.000 unit pada
tahun 2015, naik sekitar 14% dari
perkiraan total penjualan LCGC
tahun ini sebesar 175.000 unit. Dengan
demikian, kontribusi penjualan LCGC
terhadap total penjualan mobil nasional
diproyeksikan mengalami kenaikan dari
14% tahun ini menjadi 16% terhadap
perkiraan total penjualan sebanyak 1,25
juta unit tahun depan.
Kalangan konsumen diperkirakan
akan lebih memilih untuk membeli
LCGC dengan alasan konsumsi
bahan bakarnya irit dan harga jualnya

terjangkau. Hal ini akan menjadi
pertimbangan
utama
masyarakat
konsumen pasca kenaikan harga BBM
bulan November lalu.
Pemerintah sendiri dalam program
LCGC-nya mensyaratkan konsumsi
bensin LCGC harus mencapai
setidaknya 20 kilometer (km) per
liter. Sebagai kompensasinya, LCGC
dibebaskan dari PPnBM. Persyaratan
lainnya adalah kandungan lokal LCGC
harus mencapai minimal 85% setelah
lima tahun produksi.
Ketua
Umum
GAIKINDO
Sudirman MR mengatakan porsi
LCGC terhadap total pasar mobil tahun
depan kemungkinan akan mengalami

kenaikan 1-2%. Namun demikian,
segmen mobil Low Multi Purpose
Vehicle (LMPV) masih akan menjadi
yang terbesar, karena segmen itu sudah
menjadi kebutuhan masyarakat.
Menurut
Sudirman,
dampak
kenaikan harga BBM bersubsidi
terhadap pasar mobil hanya berlaku
selama 1-2 bulan. Selama masa itu,
penjualan akan turun berkisar 10-15%.
Setelah itu, penjualan diperkirakan akan
kembali normal. Dia memproyeksikan
penjualan mobil tahun depan akan
tetap stabil sebesar 1,25 juta unit.
Secara terpisah, Direktur Pemasaran
PT Astra Daihatsu Motor (ADM),
Amelia Tjandra mengatakan, LMPV
masih akan tetap menjadi penyumbang
terbesar dalam penjualan mobil 4-5
tahun ke depan. Namun demikan,
Amelia mengakui permintaan pasar
terhadap LCGC akan terus meningkat.
Porsi LCGC diperkirakan akan
bertambah 1-2% dari tahun ini sebesar
14%.
Program LCGC diluncurkan pada
tahun 2013 dengan melibatkan lima
produsen mobil Jepang, yaitu Toyota,
Daihatsu, Honda, Suzuki, dan Nissan
melalui merek Datsun. Menurut
ketentuannya, LCGC diharuskan
menggunakan BBM non-subsidi.
Namun, di lapangan banyak juga
ditemukan LCGC yang menggunakan
BBM bersubsidi. mi

Media Industri • No. 04 - 2014

17

Kebijakan

Ciptakan Kemandirian :

Industri Kendaraan Bermotor

Wajib Serap
Komponen Lokal

D

alam rangka memperkuat
struktur industri nasional
dan
menciptakan
kemandirian
sehingga
industri kendaraan bermotor berdaya
saing global, Pemerintah Indonesia
mewajibkan seluruh pabrik perakit
mobil dan sepeda motor di Indonesia
untuk menyerap komponen lokal.
Aturan itu dituangkan dalam Peraturan
Menteri
Perindustrian
Nomor:
80/M-IND/PER/9/2014
tentang
Industri Kendaraan Bermotor.
Kewajiban penggunaan komponen
lokal itu tercantum pada pasal 6
Peraturan
Menteri
Perindustrian
(Permenperin), yang ditandatangani
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tanggal 17 September 2014 itu, yang
menyebutkan
industri
kendaraan
bermotor dalam melakukan kegiatan
proses produksi wajib melakukan
pemberdayaan industri komponen
kendaraan bermotor dalam negeri.
Dalam
Permenperin
tersebut
dijelaskan
mengenai
perusahaan
industri
kendaraan
bermotor
adalah industri yang didirikan dan
dioperasikan di Indonesia yang terdiri
dari Industri komponen kendaraan
bermotor, industri karoseri kendaraan
bermotor roda empat atau lebih, industri
kendaraan bermotor roda empat atau
lebih, industri kendaraan bermotor
khusus, dan industri sepeda motor roda

dua dan tiga.
Sedangkan
untuk
perusahaan
Industri
komponen
kendaraan
bermotor wajib memenuhi ketentuan
sebagai berikut, KBLI 29300 untuk
komponen roda empat atau lebih, KBLI
30912 untuk komponen sepeda motor
roda dua dan tiga, KBLI 29100 untuk
motor pembakaran dalam dan/atau
KBLI 28140 untuk komponen motor
pembakaran dalam, transmisi/transaxle.
Sementara untuk industri karoseri
kendaraan bermotor roda empat atau
lebih, wajib memenuhi ketentuan
memiliki Izin Usaha Industri Karoseri
Kendaraan Bermotor roda empat atau
lebih dengan KBLI 29200, memiliki
peralatan produksi untuk membuat
karoseri kendaraan bermotor roda
empat atau lebih dan memiliki Nomor
Identifikasi
Kendaraan
Bermotor
(NIK) tambahan.
Pada Permenperin itu dijelaskan
pula bahwa industri kendaraan
bermotor roda empat atau lebih dan
industri kendaraan bermotor khusus
wajib memiliki Izin Usaha Industri
Kendaraan Bermotor dan bermotor
untuk
keperluan
khusus, surat
penetapan Kode Perusahaan dalam
rangka kesiapan penerapan NIK.
Selain itu, merek dan/atau Perjanjian
merek dengan prinsipal yang terdaftar
pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) dan perjanjian
untuk
memproduksi
kendaraan
bermotor dengan merek prinsipal.
Setiap komponen yang dimanufaktur
dalam negeri atau diimpor untuk
keperluan
produksi
Kendaraan
Bermotor, harus memenuhi mutu sesuai
Standar Nasional Indonesia (SNI) yang
berlaku wajib atau standar lainya.
Disebutkan pula bahwa bagi
kendaraan bermotor roda empat atau
lebih yang diproduksi dalam negeri atau
impor dan dipergunakan di jalan umum
di wilayah Indonesia wajib dengan
sistem kemudi kanan.
Selain itu juga harus dirancang
untuk menggunakan bahan bakar
dengan minimal Oktan Number 92
bagi kendaraan bermotor dengan motor
bekas cetus api, bahan bakar dengan
minimal Cetan Number (CN) 51 bagi
kendaraan bermotor dengan motor
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bakar nyala kompresi.
Sedangkan untuk kendaraan roda
empat atau lebih yang diproduksi dalam
negeri tujuan ekspor atau digunakan
untuk
keperluan
khusus
dapat
menggunakan sistem roda kemudi kiri.
Peraturan tersebut juga mendukung
pengembangan
dan
pendalaman
struktur industri kendaraan bermotor
dan menciptakan kemandirian industri
dalam negeri, maka diatur tingkat
keteruraian kendaraan yang diimpor
dalam keadaan terurai sama sekali
(Completely Knocked down/CKD) dan
kendaraan bermotor dalam keadaan
terurai tidak lengkap (Incompletely
Knocked Down/IKD).
Kendaraan
bermotor
CKD
digunakan untuk kendaraan bermotor
roda empat atau lebih yang terdiri
dari,
sekurang-kurangnya
empat
komponen utama kendaraan bermotor
dan kendaraan bermotor roda dua atau
tiga yang terdiri dari enam komponen
utama kendaraan bermotor.
Untuk importasi CKD, diwajibkan
melalui Surat Rekomendasi Direktur
Jenderal dan diterbitkan berdasarkan
permohonan
perusahaan
industri
kendaraan bermotor, sedangkan untuk
importasi IKD sebagaimana sekurangkurangnya terdiri dari dua jenis uraian
barang.
Permenperin itu juga menyebutkan
perusahaan
industri
kendaraan
bermotor pemegang surat rekomendasi
wajib memberikan laporan realisasi
impor dan realisasi produksi setiap
enam bulan semenjak diterbitkan
surat rekomendasi kepada Dirjen dan
ditembuskan kepada Dirjen Bea dan
Cukai.
Selain itu juga wajib memberikan

laporan
realisasi
pendalaman
manufaktur setiap enam bulan sejak
diterbitkan surat rekomendasi kepada
Dirjen dan akan diawasi oleh Dirjen.
Bagi perusahaan indsutri kendaraan
bermotor dan perusahaan industri
kendaraan bermotor khusus yang
tidak melaksanakan atau melanggar
ketentuan akan dikenakan sanksi
administrasi berupa pencabutan surat
rekomendasi.
Berdaya Saing Global
Menteri Perindustrian (Menperin)
Saleh Husin, mengatakan, Permenperin
itu bertujuan meningkatkan investasi di
bidang manufaktur kendaraan bermotor,
mulai dari pembuatan komponen di
dalam negeri untuk menghasilkan
kendaraan bermotor yang berdaya saing
global.
Dia menegaskan bahwa industri
otomotif nasional hingga saat ini
telah memberikan sumbangsih yang
cukup penting bagi perekonomian
nasional.
“Sumbangsih tersebut,
terutama berupa penyerapan tenaga
kerja dan pemenuhan kebutuhan sarana
angkutan untuk mendukung mobilitas
penumpang, barang maupun jasa dalam
negeri,” ujar Menperin.
Data Kementerian Perindustrian
mencatat bahwa hingga saat ini total
tenaga kerja yang terserap disektor
ini telah mencapai 1,3 juta orang.
Sementara itu, dalam 2 tahun terakhir
angka penjualan kendaraan bermotor
roda empat meningkat secara signifikan,
dari 1,1 juta unit tahun 2012 meningkat
hingga menembus angka 1,2 juta unit
pada tahun 2013. Berdasarkan data
yang ada, dari Januari-Oktober 2014
penjualan kendaraan bermotor roda

empat telah mencapai 1.038.298 unit.
“Untuk
memantapkan
posisi
Indonesia sebagai salah satu produsen
otomotif di ASEAN bahkan di
dunia, maka kita harus memberikan
perhatian pada pengembangan industri
komponen,” ujarnya.
Menurut Saleh Husin, industri
komponen harus menjadi kekuatan
industri otomotif nasional karena
dengan kuatnya industri komponen
diharapkan
akan
mengurangi
ketergantungan industri perakitan
terhadap komponen impor dan pada
akhirnya akan meningkatkan daya saing
industri sepeda motor nasional.
Menperin juga meminta agar
research and development pada sektor
otomotif dilakukan di Indonesia
sehingga nantinya dapat meningkatkan
penggunaan komponen lokal.
Menurutnya, terbukanya MEA
2015 harus bisa dimanfaatkan dengan
baik oleh para pelaku industri otomotif
agar dapat meningkatkan ekspor.
”Kita lihat bahwa ekspor otomotif di
Thailand cukup tinggi, oleh karena
itu kita tidak boleh kalah dan harus
mendorong ekspor,” ujarnya.
Ketua Koperasi Industri Komponen
Otomotif (KIKO) Indonesia M.
Kosasih menyambut baik peraturan
tentang
kewajiban
penggunaan
komponen lokal itu.
Untuk mendukung kebijakan itu,
Kosasih menambahkan, pihaknya
tengah berusaha meningkatkan mutu
dan kualitas komponen lokal yang sesuai
dengan Standar Nasional Indonesia
(SNI). KIKO juga mendaftarkan 9 jenis
komponen lokal yang sesuai SNI dan
siap diluncurkan awal tahun depan. mi
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Pemerintah Tetap

Tolak Tandatangani FCTC
Pemerintahan baru di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
memberikan sinyal untuk tetap menolak menandatangani Framework Convention
on Tobacco Control (FCTC).

D

engan
demikian,
pemerintahan
Presiden
Jokowi
diperkirakan
akan tetap melanjutkan
kebijakan pemerintahan sebelumnya
di bawah pimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono yang juga tidak
menandatangani FCTC.
Menteri Perindustrian Saleh Husin
mengatakan hingga saat ini Indonesia
tidak perlu meratifikasi FCTC karena
pemerintah telah memiliki peraturan
tentang pengendalian produk tembakau
yang sudah sangat memadai.
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“Indonesia telah memiliki peraturan
pengendalian
produk
tembakau
yang sudah sangat memadai, yaitu
Peraturan Pemerintah (PP) No. 109
Tahun 2012 tentang Pengamanan
Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif
Berupa Produk Tembakau Bagi
Kesehatan,” kata Menperin dalam
siaran pers Kementerian Perindustrian
(Kemenperin)
berkaitan
dengan
kunjungan kerja Menperin ke PT
Djarum di Kudus, Jawa Tengah belum
lama ini.
FCTC adalah salah satu perjanjian

internasional yang paling cepat
diratifikasi dalam sejarah PBB, yang
ditujukan untuk melindungi generasi
muda dunia dari efek negatif konsumsi
tembakau bagi kesehatan, sosial,
lingkungan, dan ekonomi. Konvensi
ini juga ditujukan untuk membatasi
penggunaan rokok/produk tembakau
di seluruh dunia.
Menurut Menperin, PP No.
109/2012 telah mengadopsi sebagian
besar pasal-pasal dalam panduan
FCTC. Selain itu, Indonesia juga telah
memberlakukan beberapa Peraturan
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Menteri dalam rangka mengawasi dan
mengendalikan dampak rokok terutama
terhadap kesehatan masyarakat.
Oleh karena itu, Menperin
menegaskan
bahwa
pemerintah
Indonesia tidak perlu mengadopsi dan
meratifikasi FCTC karena peraturan
perundang undangan yang ada sudah
sangat memadai untuk mengawasi dan
mengendalikan industri rokok nasional.
Berkaitan
dengan
upaya
pengendalian produksi dan konsumsi
hasil tembakau, Kemenperin kini juga
sedang menyusun Peta Jalan Produksi
Industri Hasil Tembakau (IHT) 20152019. Peta jalan tersebut dimaksudkan
agar seluruh pemangku kepentingan
dapat
mengetahui
perkiraan
perkembangan produksi rokok dalam 5
tahun ke depan.
Peta Jalan IHT 2015-2019, lanjut
Menperin, diharapkan dapat menjadi
referensi bagi kementerian terkait
lainnya untuk menyusun peta jalan

produksi tembakau dan cengkih bagi
Kementerian Pertanian, peta jalan
cukai bagi Kementerian Keuangan dan
peta jalan kesehatan masyarakat bagi
Kementerian Kesehatan.
Menurut Menperin, industri hasil
tembakau memegang peranan yang
cukup penting bagi perekonomian
nasional. Sebab, industri rokok
mampu menyerap banyak tenaga
kerja, terutama buruh linting dan
menciptakan efek ganda perekonomian
skala mikro-kecil seperti para petani
tembakau, petani cengkih, para penjual
rokok, maupun skala menengah besar
seperti industri kertas rokok, industri
kemasan, percetakan, para distributor,
jasa angkutan dan lain-lain.
Menperin menambahkan, tidak
kurang dari enam juta orang terlibat
dalam kegiatan industri ini, baik
langsung maupun tidak langsung. Oleh
karena itu, pemerintah perlu menjaga
eksistensi dan daya saingnya melalui

kebijakan yang berimbang.
Sementara itu, Direktur Jenderal
Industri Agro Kemenperin, Panggah
Susanto mengatakan bahwa pemerintah
tidak akan meratifikasi FCTC. Karena
jika hal itu dilakukan, maka akan timbul
dampak negatif terhadap industri rokok
kretek di dalam negeri.
Industri rokok, tutur Panggah,
berkontribusi sangat besar terhadap
negara, baik dalam bentuk penerimaan
negara
maupun
dalam
bentuk
penyerapan tenaga kerja.
Menurut Panggah, jika yang
dipersoalkan
adalah
masalah
kesehatan maka setiap negara dapat
mengaturnya secara sendiri-sendiri.
Tidak harus dibuat dalam bentuk
kesepakatan
internasional.
“Jadi,
pemerintah tetap konsisten untuk tidak
menandatanganinya karena kontribusi
industri ini bagi negara,” tegasnya. mi
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Kemenperin Siapkan Peta Jalan Produksi

Industri Hasil Tembakau
Kementerian Perindustrian kini sedang mempersiapkan pembuatan Peta Jalan Produksi Industri Hasil
Tembakau (IHT) periode 2015-2019 sebagai pengganti Peta Jalan IHT 2007-2020 yang dinilai sudah tidak
relevan lagi dengan perkembangan lingkungan strategis yang ada dewasa ini.

D

irektur
Industri
Minuman dan Tembakau
Kementerian Perindustian
(Kemenperin)
Faiz
Achmad
mengatakan,
untuk
mempersiapkan draft peta jalan
tersebut Kementerian Perindustrian
membentuk tim ahli yang dipimpin
oleh Prof. Andreas Lako dari
Universitas
Katholik
(Unika)
Soegijapranata, Semarang. Tim pakar
tersebut akan menyelesaikan draft Peta
Jalan Produksi IHT itu pada bulan
Desember 2014 untuk selanjutnya
menyampaikannya kepada Dirjen
Industri Agro Kemenperin.
Menurut Faiz, seluruh pemangku
kepentingan
termasuk
institusi
pemerintah terkait seperti Ditjen
Bea
dan
Cukai
Kementerian
Keuangan, Kementerian Kesehatan,
Kementerian Pertanian dan asosiasi
industri tembakau dapat memberikan
masukan kepada tim pakar tersebut
demi terwujudnya peta jalan yang
komprehensif dan lengkap serta dapat
digunakan oleh semua pihak yang
berkepentingan.
Faiz mengatakan, semua pihak
sepakat kalau Peta Jalan Produksi IHT
2015-2019 itu akan menggantikan
Peta Jalan IHT 2007-2020 yang dinilai
sudah tidak relevan lagi perkembangan
lingkungan strategis yang ada dewasa
ini. “Kami sepakat untuk tidak lagi
membuat peta jalan dengan rentang
waktu yang terlalu lama seperti
dilakukan sebelumnya, namun cukup
untuk lima tahun ke depan. Hal ini
dilakukan karena perkembangan yang
terjadi sangat dinamis sekali.”
Rencananya, lanjut Faiz, setelah
draft peta jalan selesai disusun dan
diserahkan kepada Dirjen Industri
Agro
Kemenperin
pada
bulan
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Desember ini, Kemenperin kemudian
akan melakukan pembobotan yang
diperkirakan akan memakan waktu
selama beberapa bulan. Selanjutnya,
sekitar bulan April 2015 Kemenperin
akan meluncurkan Peta Jalan Produksi
IHT 2015-2019 kepada publik agar

menjadi acuan bersama.
Di dalam Peta Jalan Produksi IHT
2015-2019 itu, tambah Faiz, juga
akan terdapat forecast atau prakiraan
produksi tembakau setiap tahun dari
tahun 2015 sampai 2019. Hal ini
berbeda dengan Peta Jalan IHT 2007-
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2020 yang menetapkan kuota produksi
rokok untuk setiap tahunnya namun
kuota produksi itu tidak pernah bisa
dipatuhi karena realisasi produksinya
selalu di atas kuota yang ditetapkan.
Pembuatan Peta Jalan IHT tersebut
menunjukkan bahwa pemerintah tetap
menganggap industri hasil tembakau
sebagai industri yang sangat penting
bagi perekonomian Indonesia. Bahkan,
pemerintah melalui Kebijakan Industri
Nasional (KIN) telah menetapkan
industri hasil tembakau sebagai salah
satu industri prioritas yang akan terus
dikembangkan.
Dari sisi ekonomi, industri hasil
tembakau selama ini telah memberikan
kontribusi yang tidak bisa dianggap

remeh dalam bentuk pendapatan
cukai bagi negara yang cukup besar
dan terus meningkat dari tahun ke
tahun, penyediaan lapangan kerja
bagi masyarakat dan perolehan devisa
negara dari ekspor rokok.
Pada tahun 2013 misalnya, Ditjen
Bea dan Cukai Kemenkeu mencatat
pendapatan negara dari cukai rokok
mencapai Rp108,45 triliun, naik dari
Rp92,02 triliun pada tahun 2012. Pada
tahun 2011, pendapatan negara dari
cukai rokok sebesar Rp73,3 triliun,
lebih tinggi dari pendapatan cukai
tahun 2010 yang sebesar Rp63,3 triliun.
Sementara itu, dari sisi penyediaan
lapangan kerja, industri hasil tembakau
ini mampu menyerap tenaga kerja
sekitar 6,1 juta orang, yang terdiri
dari petani tembakau sebanyak 2 juta
orang, petani cengkih 1,5 juta orang,
tenaga kerja di pabrik rokok 600.000
orang, pengecer rokok dan pedagang
asongan 1 juta orang, dan tenaga kerja
percetakan, periklanan, angkutan dan
jasa dari transportasi 1 juta orang.
Walaupun demikian, sejumlah
LSM
dan
pemerhati
masalah
kesehatan belakangan ini semakin

mengkhawatirkan timbulnya dampak
negatif dari merokok terhadap kesehatan
masyarakat. Lebih-lebih permintaan
pasar terhadap produk rokok terus
memperlihatkan peningkatan dari
tahun ke tahun sehingga produksinya
pun terus meningkat.
Pada tahun 2014 produksi rokok
diperkirakan mencapai 360 miliar
batang, naik dari 346 miliar batang pada
tahun 2013. Sebelumnya, pada tahun
2012 produksi rokok telah mencapai
340 miliar batang, naik dari 312 miliar
batang pada tahun 2011.
Menurut
Faiz,
mengingat
pentingnya industri hasil tembakau
bagi
perekonomian
nasional,
pemerintah telah memutuskan untuk
tetap mengembangkan industri rokok
dengan tidak mengabaikan faktor
dampak kesehatan. Beberapa langkah
pemerintah untuk mengendalikan
konsumsi rokok di dalam negeri
diantaranya terus meningkatkan tarif
cukai rokok, membatasi iklan rokok,
memasang peringatan dampak negatif
konsumsi rokok terhadap kesehatan
pada setiap kemasan rokok, dan lainlain. mi
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Dibatalkan

Rencana Pengenaan Cukai
Produk Minuman Ringan
Pemerintah akhirnya membatalkan rencana pengenaan pungutan cukai terhadap produk minuman ringan
khususnya minuman berkarbonasi setelah sebelumnya sempat menjadi buah pembicaraan yang mengarah
pada polemik berkepanjangan selama hampir dua tahun.

P

embatalan tersebut dilakukan
setelah pemerintah melakukan
kajian secara seksama atas
konsumsi produk minuman
ringan di tanah air.
Direktur Industri Minuman dan
Tembakau Kementerian Perindustrian
(Kemenperin), Faiz Achmad mengatakan, berdasarkan hasil kajian yang
dilakukan
Kemenperin
terhadap
konsumsi minuman ringan di Indonesia
yang dilakukan beberapa waktu lalu,
ternyata konsumsinya masih sangat
rendah jika dibandingkan dengan
konsumsi di negara-negara lainnya,
lebih-lebih jika dibandingkan dengan
konsumsi di negara maju.
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“Pemerintah akhirnya memutuskan
untuk tidak melanjutkan rencana
tersebut, karena dengan konsumsi
yang masih rendah, pemerintah
tidak memiliki cukup alasan untuk
mengenakan pungutan cukai terhadap
produk minuman ringan. Biasanya
pungutan cukai itu dikenakan terhadap
produk tertentu yang konsumsinya
perlu dikendalikan. Karena konsumsi
yang berlebihan biasanya dapat
menimbulkan dampak negatif bagi
kesehatan masyarakat,” kata Faiz
kepada Media Industri belum lama ini.
Sebagaimana diketahui, pemerintah
sudah sejak lama mengenakan pungutan
cukai terhadap dua jenis produk tertentu

yang sudah diketahui umum dapat
menimbulkan dampak negatif terhadap
orang yang mengkonsumsinya. Kedua
jenis produk itu adalah minuman
beralkohol dan rokok.
Namun dalam perkembangannya,
pengenaan pungutan cukai terhadap
produk-produk yang perlu dikendalikan
konsumsinya itu tampaknya kini sudah
mulai mengalami pergeseran, khususnya
menyangkut maksud dan tujuan dari
pengenaan cukai itu. Sebab, tingginya
nilai pungutan cukai itu telah menggoda
pemerintah untuk terus meningkatkan
tarif cukai dalam rangka mendongkrak
pendapatan negara. Bahkan, pendapatan
cukai kini menjadi salah satu sumber
pendapatan negara yang cukup besar.
Karena itu, tidak mengherankan jika
setiap tahun pemerintah mematok
target penerimaan cukai yang cukup
tinggi.
Salah satu sumber pendapatan cukai
yang cukup besar bagi pemerintah
selama ini adalah pendapatan cukai
rokok. Berdasarkan data Ditjen Bea dan
Cukai Kementerian Keuangan, setiap
tahunnya perolehan cukai pemerintah
dari produk rokok terus memperlihatkan
kenaikan dari Rp54,4 triliun pada
tahun 2009 menjadi Rp63,3 triliun
pada tahun 2010. Selanjutnya, pada
tahun 2011 pendapatan cukai rokok
menjadi Rp73,3 triliun, pada tahun
2012 menjadi Rp92,02 triliun dan pada
tahun 2013 kembali meningkat menjadi
Rp108,45 triliun.
Perolehan cukai yang cukup
besar kemungkinan telah mendorong
pemerintah
melalui
Kementerian
Keuangan untuk memperluas cakupan
sumber penerimaan dari cukai ke
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produk minuman ringan khususnya
minuman berkarbonasi. Lebih-lebih
di kalangan masyarakat pun beredar
isu negatif bahwa minuman ringan
khususnya minuman berkarbonasi
dapat menimbulkan efek merugikan
bagi kesehatan berupa gangguan ginjal
atau gangguan pada organ bagian dalam
lainnya.
Seolah gayung bersambut, dengan
alasan tersebut pemerintah kemudian
menggulirkan wacana pengenaan cukai
terhadap produk minuman ringan
dengan dalih untuk mengendalikan
konsumsi produk tersebut. Walaupun
banyak mendapat bantahan dari
kalangan pelaku industri minuman
ringan, wacana itu terus berkembang
dan semakin santer dalam berbagai
diskusi di ruang publik.
Jika
rencana
cukai
itu
diterapkan, kalangan pelaku industri
mengkhawatirkan terjadinya dampak
yang sangat besar bagi perekonomian
negara seperti berkurangnya pendapatan
pajak. Dampak lain yang dikhawatirkan
adalah turunnya upah buruh akibat
menurunnya penjualan, yang dipicu
meningkatnya harga jual produk
akibat biaya produksi yang semakin
meningkat. Lebih jauh, hal tersebut juga
berdampak pada pemutusan hubungan
kerja karyawan pabrik minuman ringan.
Secara historis, rencana pengenaan

cukai terhadap produk minuman ringan
pertama kali muncul dalam sebuah rapat
dengar pendapat di DPR pada bulan
Desember 2012. Ketika itu, Kepala
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang
saat itu dijabat Bambang Brodjonegoro
(kini menjabat Menteri Keuangan)
untuk pertama kalinya melontarkan
ide penerapan cukai produk minuman
ringan.
Kemenperin sendiri cukup hati-hati
dalam menyikapi wacana pengenaan
cukai produk minuman ringan tersebut.
Tidak langsung mengamini gagasan
Kepala BKF tersebut, Kemenperin
kemudian mengajak berbagai pihak
untuk
melakukan
kajian
yang
komprehensif terlebih dahulu atas ide
pengenaan cukai itu untuk mengetahui
latar belakang dan alasan mengenai
perlu tidaknya pengenaan cukai
dimaksud.
Memang diperlukan waktu selama
berbulan-bulan untuk melakukan
kajian yang cukup komprehensif atas
rencana tersebut. Namun melalui kajian
itu, Kemenperin akhirnya mendapatkan
jawaban yang cukup fair, logis dan
argumentatif atas persoalan tersebut.
Kajian mendalam terhadap suatu
persoalan memang sangat dibutuhkan
sebelum pemerintah memutuskan
untuk menerapkan sebuah kebijakan.
Hal ini agar kebijakan yang kelak akan

diambil tidak malah merugikan/blunder
terhadap industri dan perekonomian
nasional.
Kesimpulan dari hasil kajian itu,
menurut Faiz, adalah bahwa minuman
ringan tidak dapat dikelompokkan
sebagai produk minuman yang
konsumsinya tinggi di Indonesia, apalagi
jika dikelompokan sebagai produk yang
dikonsumsi secara berlebihan. Karena
itu, pemerintah tidak atau belum perlu
mengendalikan konsumsinya.
Sementara itu, sebuah position
paper mengenai sektor pertanian,
makanan dan minuman dalam forum
EU-Indonesia Busines Dialogue yang
diselenggarakan di Jakarta belum lama
ini menyebutkan, bahwa konsumsi
minuman ringan di Indonesia terus
memperlihatkan
kenaikan
setiap
tahunnya. Kondisi ini telah mendorong
sejumlah industri minuman beralkohol
untuk membangun bisnis baru dengan
produksi minuman ringan.
Menurut position paper tersebut,
konsumsi per kapita minuman ringan
berkarbonasi di Indonesia baru
mencapai 2,4 liter per tahun, yang relatif
masih sangat rendah jika dibandingkan
dengan konsumsi di negara lainnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa
potensi pasar minuman ringan di
Indonesia masih sangat besar. mi
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SNI Kopi Instan
Mencegah Masuknya Kopi Instan Berkualitas Rendah

Pertumbuhan kelas menengah dan perubahan gaya hidup masyarakat
Indonesia yang dipicu oleh membaiknya pertumbuhan ekonomi, telah
berdampak positif bagi kinerja industri pengolahan kopi di dalam negeri
yang terus mengalami peningkatan signifikan.

D

ata Kementerian
Perindustrian (Kemenperin)
menyebutkan, pertumbuhan konsumsi produk kopi
olahan di dalam negeri meningkat ratarata 7,5% per tahun.
Pertumbuhan konsumsi ini juga
diikuti dengan kenaikan volume
produksi kopi nasional. Jika pada
tahun 2011 produksi kopi Indonesia
mencapai sekitar 633 ribu ton, pada
tahun 2013 volume produksinya
meningkat menjadi 692 ribu ton.
Diperkirakan pada tahun 2014,
produksi kopi Indonesia mencapai
sekitar 711 ribu ton atau naik 2,9%
dibandingkan tahun sebelumnya.
Kenaikan juga terjadi pada volume
ekspornya. Pada tahun 2013, volume
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ekspor kopi Indonesia mencapai sekitar
556.500 ton atau naik sekitar 5%
dibandingkan dengan tahun 2012 yang
mencapai 530.000 ton.
Adapun nilai ekspor produk
kopi olahan tahun 2013 mencapai
US$243,87 juta. Memang jika
dibandingkan tahun 2012, nilai ekspor
tahun 2013 mengalami penurunan
sekitar 24%, yang sebagian besar dipicu
oleh anjloknya harga komoditi tersebut
di pasar internasional. Walaupun
begitu, dalam kondisi pasar yang saat
itu masih lesu, nilai ekspor tahun 2013
masih tergolong besar.
Ekspor produk kopi olahan tersebut
didominasi oleh produk kopi instan,
ekstrak, esens dan konsentrat kopi
yang tersebar ke berbagai negara tujuan

ekspor seperti Filipina, Malaysia,
Singapura, RRC, dan Uni Emirat Arab.
Sementara itu, impor kopi olahan
pada tahun 2012 sebesar US$71,19
dan tahun 2013 mencapai US$81,88
juta, atau naik 15,01%. Impor terbesar
dialami produk kopi instan.
Sayangnya, kopi instan yang diimpor
itu disinyalir adalah produk bermutu
rendah. Ada dugaan impor kopi instan
berkualitas rendah itu adalah biji kopi
yang dicampur dengan kulit kopi
sehingga membuat harga kopi impor
itu lebih murah dibandingkan produk
dalam negeri.
Menurut Head of Corporate
Communication PT Mayora Indah
Tbk, Sribugo Suratmo, sebagian
besar importir kopi instan itu bukan
produsen, melainkan pedagang. Dia
juga menyebutkan kalau kualitas
produk kopi olahan tersebut berkualitas
rendah.
Masuknya kopi instan berkualitas
rendah tentu saja dapat membahayakan
kesehatan konsumennya. Selain itu,
keberadaan kopi instan impor tersebut
juga akan menjadi penghambat bagi
kemajuan kinerja industri kopi di
dalam negeri.
Cukup banyak kopi instan
masuk Indonesia dalam bentuk bal
bungkus besar yang sudah dicampur,
sehingga tidak diketahui mutu bahanbahan campurannya. Hal itu sangat
menganggu industri kopi instan di
dalam negeri yang menggunakan real
kopi, dan harganya cukup tinggi.
Untuk melindungi masyarakat
konsumen dari bahaya penyakit yang
ditimbulkan akibat mengkonsumsi
kopi instan berkualitas rendah
serta mendong peningkatan kinerja
industri kopi nasional, pemerintah
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memberlakukan Standar Nasional
Indonesia (SNI) wajib pada kopi instan
yang beredar di dalam negeri pada 17
Oktober 2014 lalu.
“Dengan adanya SNI wajib itu,
maka produk kopi olahan yang
diimpor merupakan produk kopi yang
aman bagi kesehatan,” kata Direktur
Minuman dan Tembakau Kementerian
Perindustrian, Faiz Achmad.
Penerapan SNI wajib itu tertuang
dalam Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor
87/M-IND/PER/10/2014
tentang
Pemberlakuan
Standar
Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan
Secara Wajib terhitung 17 Oktober
2014.
Dalam Permenperin itu disebutkan
bahwa kopi instan merupakan salah
satu produk pangan yang banyak
dikonsumsi oleh masyarakat di dalam
negeri saat ini. Oleh karena itu,
pemerintah perlu menjamin keamanan
dan mutu produk kopi instan untuk
memberikan
perlindungan
dan
kesehatan bagi konsumennya. SNI
bernomor 2983:2014 itu berlaku wajib
untuk kopi instan dengan nomor
pos tarif (Harmonized System/HS)
2101.11.10.00.
Permenperin
ini
menjelaskan
bahwa kopi instan yang terkena
kewajiban SNI itu adalah kopi dalam
bentuk kemasan ritel dan bentuk curah
atau bulk, kopi instan murni dan tanpa
dicampur bahan lain, serta termasuk
kopi instan dekafein.
Untuk bisa mengedarkan produk
kopi instan di pasar dalam negeri,
produsen atau importir kopi instan
wajib menerapkan ketentuan SNI
dengan memiliki Sertifikat Produk
Penggunaan Tanda (SPPT)-SNI
dan membubuhkan tanda SNI pada
setiap bentuk kemasan produk dengan
penandaan yang mudah dilihat, dibaca,
dan tidak mudah hilang atau terhapus
sesuai dengan ketentuan
Namun, peraturan ini tidak berlaku
bagi kopi yang digunakan sebagai
bahan baku atau penolong serta kopi
instan yang digunakan sebagai contoh
uji penelitian.
SPPT-SNI Kopi Instan diterbitkan
oleh Lembaga Sertifikasi Produk
(LSPro) yang telah terakreditasi oleh

Komite Akreditasi Nasional (KAN)
dengan ruang lingkup SNI Kopi Instan
dan ditunjuk oleh Menteri.
Apabila belum tersedia LSPro
dan/atau Laboratorium Penguji yang
telah diakreditasi oleh KAN sesuai
ruang lingkup SNI Kopi Instan,
Menteri dapat menunjuk LSPro dan/
atau Laboratorium Penguji yang
kompetensinya telah dievaluasi oleh
BPKIMI.
Permenperin ini juga menegaskan,
kopi instan produksi dalam negeri yang
tidak memenuhi ketentuan SNI harus
ditarik dari peredaran dan dimusnahkan
oleh produsen yang bersangkutan.
Sementara itu, kopi instan impor yang
tidak memenuhi ketentuan SNI harus
dilakukan re-ekspor oleh importir
yang bersangkutan atau diselesaikan
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
Potensi Besar
Penerapan
SNI
wajib
bagi
kopi instan bisa menjadi jalan bagi
pengembangan industri kopi nasional
sehingga banyak biji kopi Indonesia
yang diolah dan dikonsumi di dalam
negeri.
Potensi pengembangan industri
kopi nasional ini cukup besar karena
pasokan bahan baku cukup tersedia
di dalam negeri, terlebih Indonesia
merupakan negara penghasil kopi
terbesar ketiga di dunia setelah Brasil
dan Vietnam dengan jumlah produksi
pada tahun 2013 sebesar 692 ribu ton

atau sekitar 8% dari produksi kopi
dunia.
Memang saat ini konsumsi kopi
rakyat Indonesia masih rendah, ratarata baru mencapai 1,2 kg per kapita
per tahun atau jauh dibawah negaranegara pengimpor kopi seperti USA
4,3 kg, Jepang 3,4 kg, Austria 7,6 kg,
Belgia 8,0 kg, Norwegia 10,6 kg dan
Finlandia 11,4 kg per kapita per tahun.
Walaupun masih rendah, namun
konsumsi kopi rakyat Indonesia
menunjukkan tren kenaikan. Asosiasi
Eksportir Kopi Indonesia (AEKI)
mencatat angka konsumsi kopi rakyat
Indonesia terus naik sejak tahun empat
tahun silam.
Hasil survei yang dilakukan
AEKI menunjukkan kebutuhan kopi
naik sebesar 36% sejak tahun 2010
hingga 2014, yang dipengaruhi oleh
peningkatan jumlah kelas menengah di
negeri ini.
“Masyarakat kelas menengah ini
memiliki gaya hidup yang bermacammacam, salah satunya mengkonsumsi
kopi di kedai-kedai kopi modern,”
ujar anggota Kompartemen Industri
dan Kopi Spesialti AEKI, Moelyono
Soesilo.
Dengan kondisi ekonomi yang
masih baik, AEKI menargetkan
konsumsi kopi masyarakat Indonesia
masih akan terus meningkat dalam dua
tahun ke depan seiring pertumbuhan
ekonomi yang mendorong kenaikan
jumlah masyarakat kelas menengah. mi
Media Industri • No. 04 - 2014

27

Lensa Peristiwa

Menteri Perindustrian menghadiri acara Diskusi Bersama Pemimpin Redaksi media cetak
dan elektronik, Jakarta 3 November 2014.

Menteri Perindustrian Saleh Husin berdiskusi dengan Ketua Forum Wartawan Industri
(Forwin) pada saat menerima kunjungan pengurus Forwin di Kementerian Perindustrian,
5 November 2014

Menteri Perindustrian Saleh Husin mencoba membatik di tengah-tengah para perajin
yang sedang menyelesaikan pembatikan di perusahaan Batik Semarang 16 di Tembalang
- Semarang, 18 November 2014.

Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo
melihat proses produksi pengemasan rokok kretek produksi PT Djarum di Kudus, 19
November 2014.

Menteri Perindustrian Saleh Husin, menerima laporan Ketua Umum GAIKINDO
Sudirman MR yang melaporkan ekspor kendaraan jadi (CBU) pada tahun 2013 serta ekspor
dalam keadaan terurai (CKD) pada tahun 2013, serta pengembangan industri kendaraan
bermotor roda 4 di Indonesia, di Kementerian Perindustrian Jakarta 24 November 2014.

Menteri Perindustrian Saleh Husin memberikan sambutan pada kunjungan kerja ke PT
Chandra Asri Petrochemical, Tbk di Cilegon-Banten, 26 November 2014
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Lensa Peristiwa

Menteri Perindustrian Saleh Husin mendengarkan paparan Duta Besar Indonesia Untuk
Jepang Yusron Ihza Mahendra ketika melakukan pertemuan di Kementerian Perindustrian,
Jakarta 1 Desember 2014.

Menteri Perindustrian Saleh Husin memberikan sambutan pada acara Business Matching
IHI Corporation dengan Pengusaha Nasional Indonesia di Kementerian Perindustrian,
Jakarta 1 Desember 2014.

Menteri Perindustrian Saleh Husin berfoto bersama seusai meresmikan fasilitas baru
pabrik Moly-Cop Indonesia di Cilegon, Banten, 2 Desember 2014.

Menteri Perindustrian Saleh Husin berfoto bersama dengan Ketua Umum dan Pengurus
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Raja Sapta Oktohari dalam pertemuan
di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 3 Desember 2014.

Menteri Perindustrian Saleh Husin memberikan pengantar mengenai pengembangan
kawasan industri nasional disaksikan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI)
Sanny Iskandar dalam pertemuan di Kementerian Perindustrian, Jakarta, 3 Desember
2014.

Menteri Perindustrian Saleh Husin berfoto bersama seusai menandatangani prasasti pada
Peletakan Batu Pertama Kawasan Industri Morowali Tsinghan di Bahodopi, Morowali,
5 Desember 2014.
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Daya Saing
Industri TPT
Indonesia
Terbebani Biaya Listrik

Menurut Ketua Umum Asosiasi
Pertekstilan Indonesia (API) Ade
Sudrajat, selama ini industri Tekstil
dan Produk Tekstil (TPT) menjadi
penyumbang devisa dan menyerap
tenaga kerja terbesar bagi negara
yang mencapai 1.649.000 pekerja.
Tahun 2013, kontribusi industri
TPT kepada sektor domestik
sekitar Rp70 triliun, sedangkan
ekspornya mencapai Rp180 triliun.
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N

amun demikian, daya saing
industri TPT Indonesia
masih
kalah
bersaing
dibanding Vietnam yang
juga anggota ASEAN. Biaya listrik
yang tinggi diklaim menjadi salah satu
penghambat produktivitas industri
TPT Indonesia dan menyebabkan
sejumlah pabrik gulung tikar. Seperti
diketahui, biaya listrik di Indonesia
adalah yang termahal, mencapai US$
10,5 sen/kwh, sedangkan di Korea
Selatan dan Vietnam hanya US$ 6 sen/
kwh.

Ade
menyatakan,
“Tingginya
biaya listrik tersebut cukup ironi,
karena Indonesia memiliki cadangan
sumber daya energi yang sangat besar
dibandingkan Korsel dan Vietnam.
Padahal, industri TPT adalah industri
yang konsumsi listriknya cukup
besar sampai ribuan watt, dan harus
beroperasi terus selama 24 jam.”
Untuk
menekan
tingginya
biaya penggunaan listrik, API akan
mengusulkan kepada pemerintah agar
memberi diskon (potongan biaya)
listrik sampai 50% dari pukul 23.00
s/d pukul 05.00. “Usulan ini tidak lepas
dari peran dan kemauan pemerintah
memperjuangkannya dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) 2015 yang mesti disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),”
paparnya.
Rekomendasi ini telah disampaikan
kepada Kementerian Perindustrian
(Kemenperin), dan secepatnya juga
akan disampaikan kepada Kementerian
Perdagangan.
Apabila
pengajuan
potongan
biaya ini tidak berjalan, dikhawatirkan
industri TPT akan menghadapi potensi
pemutusan hubungan kerja (PHK)
dalam skala besar.
“Permintaan ini rasanya juga masuk
akal, karena waktu yang diajukan bukan
pada saat berlangsungnya beban puncak.
Dengan demikian, industri TPT
nantinya akan bisa menggeser produksi
dari jam padat (beban puncak), sehingga
pada akhirnya dapat mengurangi beban
listrik PLN,” paparnya.
Asosiasi Pertekstilan Indonesia
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(API) mendesak pemerintah agar
memenuhi tersedianya energi yang
mampu menjaga keberlangsungan
industri yang sudah eksis di Indonesia
selama ini, khususnya industri TPT.
Karena dengan adanya kenaikan tarif
listrik berpengaruh pada biaya produksi
25%. Sebagai dampak akhirnya adalah
tidak tercapainya target prognosa nilai
ekspor tahun ini senilai US$12,6 miliar.
Ade menyatakan, kondisi industri
TPT akan semakin berat karena
berbagai tekanan seperti masih
melemahnya pasar tujuan ekspor
Indonesia ke AS, sementara AS
masih mengalami kondisi pelemahan
ekonomi. Selain itu, negara tujuan
ekspor TPT Indonesia lainnya yaitu
Jepang juga masih mengalami resesi.
Di sisi lain, kondisi dalam negeri
juga kian terasa makin berat sebagai
efek pengurangan subsidi BBM pada
pertengahan November 2014. Ekspor
TPT tahun 2013 tercatat sebesar
US$12,66 miliar, sedangkan impornya
senilai US$7,12 miliar. Ade menyatakan,
ekspor TPT selama periode JanuariSeptember tahun ini mencapai US$9,7
miliar, meningkat 0,6% dari periode
yang sama tahun 2013.
“Kami merasa industri ini akan
semakin lambat pertumbuhannya,
karena banyaknya arus impor barang
yang menguasai sekitar 40% pangsa
pasar tekstil domestik. Sedangkan
produk tekstil lokal kelihatannya makin
kalah bersaing akibat harga jualnya
lebih mahal, sehingga kalah dalam
berkompetisi,” paparnya dalam acara
Dialog Tekstil Nasional di Jakarta.

Ini disebabkan adanya ketentuan
pemerintah
yang
mengadakan
penyesuaian kapas yang sebelumnya
adalah barang tidak kena pajak,
berubah menjadi barang kena Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) 10%. Karena
pengenaannya dilakukan di tingkat
industri hulu, maka pada akhirnya
produk hilirnya akan terkena dampak
tingginya harga jual.
Sementara itu, seperti disampaikan
Direktur Industri Tekstil dan Aneka
Kemenperin Ramon Bangun, “Kami
menilai, prognosa API pertumbuhan
ekspor TPT tahun depan tidak lebih
dari 1% cukup realistis. Ini disebabkan
daya beli konsumen di Amerika Serikat
dan Eropa yang masih lemah. Meski
demikian, neraca perdagangan sektor
TPT memang mengalami penurunan
dari sebelumnya. Untuk itu, pemerintah
tetap berupaya menggenjot kembali
produksi TPT dengan menambah pasar
non tradisional.”
Nilai strategis industri Tekstil dan
Produk Tekstil (TPT) karena industri
ini menyerap 10,6% dari total tenaga
kerja di bidang atau sektor industri
manufaktur. Selain itu, industri ini juga
memberikan kontribusi 1,8% dari total
Produk Domestik Brutto (PDB).
Secara terpisah, Ramon juga
membantah
pernyataan
yang
menyebutkan adanya industri TPT
yang merelokasi pabrik atau usahanya
ke Vietnam. “Memang ada perusahaan
TPT yang ke Vietnam untuk melakukan
perluasan usahanya, namun keberadaan
pabrik yang ada di Indonesia tetap

dipertahankan. “Ada perusahaan TPT
Indonesia yang berada di Jawa Tengah
tidak melakukan relokasi ke Vietnam,
melainkan
melakukan
perluasan
usahanya sekaligus membuka kantor
perwakilannya di sana. Memang ada
juga relokasi perusahaan TPT Korea
dari Indonesia, tetapi hanya dilakukan
oleh satu atau dua perusahaan. Itupun
nilainya tidak signifikan karena hal
seperti itu biasa dilakukan,” paparnya.
Justru yang menjadi masalah
menurut mereka, yang sebenarnya
dihadapi di Indonesia bukan karena
setiap tahun selalu terjadi peningkatan
Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Tetapi pada kenyataannya para pembeli
asing (buyer) itu kerap menanyakan,
apakah Indonesia memperoleh fasilitas
keringanan bea masuk seperti Sistem
Preferensi Umum atau Generalized
System of Preferences (GSP) yang
kerap diberikan oleh negara maju ke
negara tujuan Eropa ataupun Amerika
Serikat,” jelasnya saat ditanya Media
Industri dalam satu kesempatan.
Indonesia tidak lagi mendapat
fasilitas tersebut, padahal efektif akhir
tahun ini setelah selesai berunding
dengan Uni Eropa, Vietnam akan
memperoleh fasilitas keringanan bea
masuk bagi impor tekstilnya ke Eropa.
Itu menyebabkan daya saing Vietnam
semakin favourable dibanding Indonesia.
Negara tersebut ongkos listriknya juga
lebih murah dibanding Indonesia,
sehingga yang menjadi masalah di sini
adalah persoalan efisiensi. mi
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Program Swasembada Gula
Dilanjutkan Pemerintahan Jokowi-JK

Pemerintah Jokowi-JK menegaskan komitmennya yang kuat untuk mewujudkan swasembada gula di tanah
air selama masa pemerintahannya. Untuk itu, pemerintahan Jokowi-JK menyatakan kesiapannya untuk menyediakan berbagai insentif kepada pabrik gula (PG), khususnya yang berada di bawah naungan BUMN serta
berjanji akan membatasi kegiatan impor gula.

D

emikian
disampaikan
Wapres Jusuf Kalla ketika
melakukan kunjungan ke
PG Rajawali II milik PT
Rajawali Nusantara Indonesia (RNI),
di Subang, Jawa Barat, Kamis (4/12).
Dalam kunjungan itu, Wapres Jusuf
Kalla didampingi Menteri Perdagangan
Rachmat Gobel dan Wakil Gubernur
Jawa Barat Deddy Mizwar, serta
disambut oleh Direktur Utama PT
RNI Ismed Hasan Putro.
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Selama berkeliling
meninjau PG berusia
40 tahun tersebut,
Wapres terlibat aktif
dalam dialog tentang
permasalahan
dan
kendala yang dihadapi
industri gula, seperti
pentingnya perbaikan
varietas tanaman tebu,
perbaikan
kondisi
pabrik dan mesinmesinnya, kapasitas
produksi
hingga
tingkat
rendemen
gula yang dihasilkan.
“Perbaikan harus
dilakukan
secara
menyeluruh, sehingga
tingkat
produksi
pabrik gula lebih
maksimal
dengan
kualitas
terjamin.
Kalau
jumlahnya
sudah
meningkat,
kualitas bagus, maka
tidak ada lagi alasan
untuk impor,” tegas
JK, panggilan singkat
Wapres RI ke-12
tersebut.
Seperti biasanya,
Wapres JK yang dikenal lugas dan
cepat dalam mengambil keputusan,
langsung memerintahkan Mendag
Rachmat Gobel untuk memperhatikan
berbagai kendala yang dihadapi PG
BUMN. Salah satu perintah itu adalah
agar Kemendag memberikan insentif
kepada PG yang disesuaikan dengan
peningkatan rendemennya.
Dalam kesempatan itu, Dirut
PT RNI Ismed Hasan Putro

menyatakan perseroan sebetulnya tidak
membutuhkan bantuan finansial dari
APBN untuk mengembangkan 10
PG miliknya. Namun demikian, dia
mengakui perseroan membutuhkan
regulasi yang berpihak kepada PG.
Dia mencontohkan, apabila swasta
diberikan izin impor gula mentah
(raw sugar), seharusnya PT RNI juga
mendapatkannya.
Sebab, jelas Ismed, sesuai regulasi
yang ada, izin impor itu seharusnya
hanya diberikan kepada BUMN yang
memiliki perkebunan tebu. “Yang
terjadi sekarang tidak sesuai dengan
regulasi yang berlaku dan tidak adil.
Sebab, RNI yang memiliki kebun tebu
dan PG serta bekerja sama dengan
petani tebu, justru tidak diberikan izin
impor. Sementara pengusaha swasta
yang hanya mendirikan pabrik bisa
langsung mendapatkan izin impor,”
tegas Ismed.
Ismed juga mengeluhkan terjadinya
banyak rembesan gula rafinasi hasil
pengolahan gula mentah impor oleh
industri gula rafinasi ke pasar gula
kristal putih produksi PG. Rembesan
gula rafinasi itu telah mengakibatkan
mandeknya penjualan gula kristal putih,
sehingga menimbulkan kerugian bagi
perusahaan pengelola PG.
Menurut Ismed, bocornya gula
rafinasi berbahan baku gula mentah
impor itu telah menyebabkan kerugian
PT RNI sekitar Rp1,5 triliun. “PT
RNI sangat mendukung pemerintah
untuk mewujudkan swasembada gula,
namun jika pemeritnah masih tetap
ambigu dalam menerapkan regulasi
gula rafinasi, jangan harap swasembada
dapat tercapai,” tuturnya.
Kemendag sendiri sudah berencana
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memperbaiki tata niaga gula rafinasi
dengan merevisi surat Menteri
Perdagangan kepada produsen gula
rafinasi
No.111/M
DAG/2/2009
tentang
Petunjuk
Pendistribusian
Gula Rafinasi. Dalam surat Mendag
itu, setiap produsen gula rafinasi dapat
menunjuk distributor secara resmi,
selanjutnya distributor juga dapat
menunjuk subdistributor secara resmi.
Intinya, revisi itu dimaksudkan untuk
memastikan bahwa distribusi gula
rafinasi oleh distributor itu betul-betul
hanya kepada Industri Kecil Menengah
(IKM) pengguna gula rafinasi.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan
baku industri gula rafinasi, selama tahun
2014 pemerintah melalui Kemendag
menerbitkan izin impor gula mentah
sebesar 2,8 juta ton, lebih rendah
dari alokasi impor tahun 2013 yang
mencapai 3,1 juta ton.
Ketika mengunjungi PG Modjo,
di Sragen, Jawa Tengah, Wapres
mengatakan dalam rangka mewujudkan
swasembada gula, pemerintah akan
membangun 10 pabrik gula baru di
Jawa, di mana salah satu diantaranya
akan dibangun di Kabupaten Sragen.
Menurut Wapres, untuk mencapai
swasembada gula tidak ada cara lain
selain membangun pabrik gula baru
yang dilengkapi dengan peralatan
modern dan efisien.
Selain itu, tambah Wapres, agar

Indonesia bisa berswasembada gula,
pemerintah harus mengurangi impor
gula serta menaikkan pendapatan
petani. “Kebijakan menaikkan harga
gula, justru hanya akan menyuburkan
penyelundupan.
Namun
kualitas
gula lokal harus lebih bagus, karena
masyarakat akan lebih memilih
mengonsumsi gula lokal. Caranya
dengan meningkatkan rendemen dan
produktivitas kebun,” ujarnya.
Menindaklanjuti
keinginan
pemerintah
untuk
mewujudkan
swasembada gula, Menteri Perindustrian
dan Menteri Perdagangan mengadakan
pertemuan
di
Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) yang

khusus membahas topik tersebut.
Pertemuan
tersebut
akhirnya
memutuskan untuk melibatkan tiga
kementerian terkait lainnya untuk
mengejar target program swasembada
gula dalam waktu tiga tahun ke depan.
Menteri Perdagangan (Mendag)
Rachmat Gobel, usai pertemuan dengan
Memperin yang juga dihadiri Asosiasi
Gula Rafinasi Indonesia (AGRI)
mengatakan tiga kementerian yang
akan dilibatkan itu adalah Kementerian
BUMN, Kementerian Pertanian, serta
Kementerian
Lingkungan
Hidup
Kehutanan.
Menperin
Saleh
Husin
menekankan,
swasembada
gula
harus diwujudkan dalam tiga tahun
mendatang. Menurutnya, permasalahan
gula rafinasi telah menyebabkan
beberapa PG terancam tutup. Karena
itu,
kementerian
terkait
harus
merespons dan segera mencari solusi
dalam pertemuan selanjutnya.
Solusi jangka panjang yang dapat
dilakukan, kata Menperin, adalah
menyediakan lahan kebun tebu yang
mencukupi untuk swasembada gula.
Penyediaan lahan tebu memang tidak
mudah, terlebih lagi minimal untuk
membuat satu industri memerlukan
lahan sekitar 10.000 hektar. “Tidak
mudah mendapatkan satu lahan
yang utuh seperti itu. Soal lahan ini
akan dibahas dengan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,”
tuturnya. mi
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Industri Kakao

Dukung Kelanjutan Gernas Kakao

Kalangan pelaku usaha industri pengolahan kakao menyambut baik
rencana pemerintah untuk melanjutkan program Gerakan Nasional
(Gernas) Kakao, karena mereka menilai program tersebut sangat
penting untuk mendukung upaya pengembangan industri pengolahan
kakao yang sudah berjalan beberapa tahun terakhir ini.

P

iter Jasman, Ketua Asosiasi
Industri Kakao Indonesia
(AIKI) mengatakan,
kelanjutan program
Gernas Kakao sangat penting untuk
mendukung pertumbuhan industri
pengolahan kakao nasional. Sebab,
dimana pun di dunia, pengembangan
industri pengolahan membutuhkan
dukungan pasokan bahan baku yang
memadai, dalam hal ini biji kakao.
Menurut Piter, AIKI selama ini
sudah berkali-kali meminta pemerintah
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melanjutkan program Gernas Kakao,
tetapi selalu gagal. Sampai akhirnya,
pada awal November lalu muncul kabar
gembira tentang rencana pemerintah
yang akan melanjutkan program
tersebut langsung dari Presiden Joko
Widodo ( Jokowi). “Kami menyatakan
terimakasih dan penghargaan setinggitingginya atas perhatian yang besar dari
pemerintah terhadap industri kakao
nasional,” tutur Piter.
Presiden Jokowi pada tanggal
4 November 2014 lalu melakukan

kunjungan kerja sekaligus meninjau
pelaksanaan Gernas Kakao di kebun
kakao milik rakyat di Sulawesi Barat.
Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi
memastikan akan melanjutkan program
Gernas Kakao sampai tahun 2015.
Menurut
data
Kementerian
Pertanian (Kementan), program Gernas
Kakao telah dilaksanakan pada 20092011 dengan anggaran sekitar 3 triliun
rupiah serta cakupan areal 400 ribu
hektar (ha) atau 27% dari luas total
perkebunan kakao di Indonesia yang
saat ini mencapai 1,6 juta ha.
Piter mengatakan, program Gernas
Kakao telah terbukti menguntungkan
para petani rakyat kakao. Sebab, dengan
dilaksanakannya program tersebut,
pendapatan petani meningkat dimana
petani kini bisa mendapatkan harga
yang lebih tinggi, yaitu 90% dari
harga terminal New York. Padahal
sebelumnya, petani hanya mendapatkan
80%-85% dari harga terminal New
York.
“Petani bisa mendapat harga jual biji
kakao yang lebih baik karena mereka
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kini dapat menjual biji kakaonya secara
langsung kepada pelaku industri,
sehingga hal ini dapat memperpendek
rantai pasokan,” kata Piter.
Menurut Piter, melalui dukungan
program hilirisasi industri kakao
yang dijalankan pemerintah, industri
pengolahan kakao nasional mengalami
perkembangan yang cukup pesat.
Hanya dalam kurun waktu empat tahun,
kapasitas produksi industri pengolahan
kakao nasional meningkat 183% dari
150.000 ton per tahun pada tahun 2012
menjadi 425.000 ton per tahun pada
tahun ini.
Kapasitas
produksi
industri
pengolahan kakao berpotensi terus
meningkat
pada
tahun-tahun
mendatang, karena derasnya aliran
investasi di industri tersebut. Pada
tahun 2016 misalnya, kapasitas industri
pengolahan kakao nasional diperkirakan
meningkat lagi mencapai 600.000 ton
per tahun. Hal ini antara lain terjadi
akibat kebijakan pemerintah yang
menerapkan Bea Keluar (BK) terhadap
ekspor biji kakao sejak tahun 2010.
Dengan arus investasi di industri
pengolahan kakao yang mengalir deras,
tambah Piter, Indonesia berpotensi
mengambil alih posisi sebagai produsen
kakao olahan terbesar di dunia dari
sebelumnya Belanda, Jerman dan AS.
Sayangnya, pertumbuhan industri
hilir kakao yang cukup pesat itu tidak
diimbangi
dengan
pertumbuhan
produksi biji kakao di dalam negeri.
Bahkan, produksi biji kakao nasional
terus mengalami penurunan. Jika
pada tahun 2006 produksi biji kakao
nasional masih sebesar 600.000 ton,
kini produksinya diprediksi hanya
berada di sekitar angka 500.000 ton.
Bahkan, pada tahun depan produksinya
diperkirakan akan kembali merosot
menjadi 400.000-an ton.
Jika industri pengolahan kakao
berjalan dalam kondisi full capacity,
maka sudah dapat dipastikan pada
tahun depan Indonesia akan mengalami
perubahan status dari net-exporter
biji kakao menjadi net-importer biji
kakao. Sebab, volume produksi biji
kakao sudah berada di bawah volume
kebutuhannya, sehingga mau tidak mau
untuk memenuhi kebutuhan industri

pengolahan biji kakao di dalam negeri
kita harus mengimpor biji kakao dari
luar negeri.
Penurunan produksi biji kakao ini
terjadi karena umumnya perkebunan
kakao di Indonesia sudah tua, yaitu di
atas 30 tahun. Dengan usia tanaman
yang sudah tua, maka produktivitasnya
terus mengalami penurunan. Kini,
rata-rata produktivitas kebun kakao
di Indonesia hanya 0,3 ton per ha dari
potensinya sebesar 2 ton per ha.
Jika melalui program Gernas
Kakao produktivitas kebun kakao bisa
ditingkatkan menjadi 1 ton per ha
saja, maka kebun kakao nasional yang
kini mencapai 1,7 juta ha itu akan
mampu memproduksi 1,7 juta ton biji
kakao. Kalau hal ini bisa dicapai, maka
Indonesia akan mampu menggeser
Pantai Gading dan Ghana untuk
menjadi negara produsen biji kakao
terbesar di dunia.
Sementara itu, berbeda dengan
pernyataan Piter, Dirjen Perkebunan
Kementerian Pertanian Gamal Nasir
mengatakan, produksi biji kakao
nasional pada 2014 diperkirakan
mencapai 1,1 juta ton atau meningkat
dari 800 ribu ton pada tahun 2013.
Salah
satu
upaya
untuk
meningkatkan produksi biji kakao
tersebut, kata Gamal, adalah dengan

melanjutkan
program
Gerakan
Nasional Peningkatan Produksi dan
Mutu Kakao (Gernas Kakao) pada
2014. “Dengan pelaksanaan Gernas
Kakao ini setidaknya produksi kakao
nasional didorong menjadi nomor dua
di dunia dengan target 1,1 juta ton,”
katanya.
Menurut Gamal, kebun kakao yang
diikutsertakan dalam program Gernas
kakao baru akan memperlihatkan
hasilnya berupa peningkatan produksi
apabila program tersebut sudah berjalan
selama empat tahun. Saat ini, tanaman
kakao rakyat yang diikutsertakan dalam
program Gernas Kakao 2009-2014
umumnya sudah mulai berbuah. mi
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Prioritaskan Pengembangan
Industri Pengolahan Kakao
Industri pengolahan kakao memiliki peranan penting dalam mendorong peningkatan devisa dan
pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian telah menetapkan industri
pengolahan kakao sebagai salah satu industri prioritas untuk dikembangkan melalui program hilirisasi.

P

erlu diketahui, konsumsi kakao
masyarakat Indonesia saat ini
masih relatif rendah dengan
rata-rata 0,6 kg/kapita/tahun
atau jauh lebih rendah dibanding
dengan konsumsi negara-negara Eropa
yang lebih dari 8kg/kapita/tahun.
”Kementerian Perindustrian terus
mendorong adanya diversifikasi produk
olahan kakao yang mempunyai nilai
tambah lebih tinggi, disamping juga
mendorong peningkatan konsumsi
cokelat di Indonesia”. Hal tersebut
disampaikan Menteri Perindustrian
Saleh Husin dalam sambutannya pada
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acara peresmian pabrik baru pengolahan
kakao PT Cargill Indonesia, di Gresik,
Jawa Timur (10/12).
Menperin menegaskan, dalam
pengembangan perkakaoan nasional,
pemerintah telah memberikan berbagai
fasilitas melalui paket kebijakan,
seperti: (1) Pembebasan Bea Masuk
atas pengimporan mesin, barang dan
bahan; (2) Bea Keluar Biji kakao dalam
rangka menjamin pasokan bahan
baku biji kakao di dalam negeri; (3)
Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh)
bagi investasi baru maupun perluasan
di bidang industri pengolahan kakao

dan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk
Penanaman Modal di Bidang-Bidang
Usaha Tertentu dan/atau di DaerahDaerah Tertentu; (4) Pemberian
Fasilitas pembebasan atau pengurangan
Pajak Penghasilan dengan persyaratan
merupakan industri pionir, rencana
penanaman modal Rp1 triliun dan
telah berproduksi secara komersial.
Dengan berbagai fasilitas yang
diberikan
pemerintah
tersebut
telah memberikan dampak yang
cukup signifikan dalam mendorong
perkembangan industri pengolahan
kakao di tanah air, yaitu masuknya
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beberapa investor di bidang industri
pengolahan kakao seperti PT Cargill
Indonesia yang berinvestasi di Gresik,
Jawa Timur untuk memproduksi cocoa
liquor, cocoa butter dan cocoa powder.
Tumbuhnya
industri
hilir
pengolahan kakao di Indonesia,
perlu didukung oleh ketersediaan
bahan baku yang mencukupi. Oleh
karena itu, Menperin mangharapkan
dukungan dari instansi terkait dalam
pengembangan hilirisasi kakao, seperti
program Gerakan Nasional (Gernas)
Kakao dapat dilanjutkan kembali
sebagai upaya menjamin ketersediaan
bahan baku industri pengolahan kakao
dalam negeri.
Pada kesempatan sama, Presiden
dan CEO Cargill, David MacLennan
mengatakan, sedikitnya sudah ada 4.500
petani kakao yang mengikuti pelatihan
di Farmer Field School yang berada di
Bone dan Soppeng, Sulawesi. Pelatihan
itu akan menargetkan sebanyak 2.000
petani bisa mendapatkan sertifikat
berkelanjutan independen. Selanjutnya,
untuk dua tahun ke depan diharapkan
sebanyak 3.000 petani kakao yang lain
akan mengikuti pelatihan serupa. “Hal
itu juga mendukung Sustainable Cocoa
Production Program (SCPP),” ujarnya.
Selain itu, ia juga mengharapkan,
program kemitraan yang meliputi
Swiss State Secretariat for Economic
Affairs (SECO), Sustainable Trade
Initiative (IDH), Kedutaan Besar
Kerajaan Belanda (EKN), Swisscontact,

dan perusahaan swasta untuk dapat
memberikan pelatihan dan bantuan
teknis bagi petani kakao Indonesia di
Kabupaten Bone dan Soppeng, Provinsi
Sulawesi Selatan.
“Fasilitas baru ini akan melengkapi
jaringan global pengadaan kakao
di Indonesia. Hal itu ditunjang
keberadaan 12.000 karyawan dalam
kegiatan bisnis yang meliputi pakan
ternak, kakao, biji-bijian, kelapa sawit,
kopra, dan pemanis,” katanya.
Sementara itu, President Cargill
Cocoa and Chocolate Business di
Eropa Timur Tengah, Asia, dan Afrika,
Jos de Loor mengatakan bahwa biji
kakao yang diproses di pabriknya
akan dipasok dari Sulawesi. Di sana

perkebunan kakao merupakan sumber
pendapatan utama bagi ratusan ribu
keluarga. “Kami telah membeli biji
kakao dari Indonesia sejak 1995 dan
kami berkomitmen untuk mendukung
produksi pertanian berkelanjutan dan
pasokan kakao yang bertanggung jawab
di negara ini,” ujar Jos
Ia
menambahkan,
pihaknya
menjalin kerja sama dengan pemerintah,
masyarakat dan para mitra untuk
membantu membangun industri kakao
di Indonesia. “Para pelanggan berharap
kami terus berinovasi dan memberikan
nilai tambah terhadap produk-produk
mereka dan investasi ini difokuskan
untuk keberhasilan mereka,” kata Jos.
Pabrik
Cargill
Cocoa
and
Chocolate di Gresik memberi 300
lapangan pekerjaan baru dengan total
investasi sebesar USD 100 juta dan
memiliki kapasitas pengolahan sebesar
70.000 metrik ton. Pabrik tersebut
memproduksi bubuk kakao premium
merek Gerkens dari Cargill, serta kakao
jenis liquor dan butter berkualitas
menggunakan teknologi tinggi.
Jos de Loor optimistis dengan
dibangunnya pabrik itu sekaligus
memperkuat upaya untuk mendukung
produksi kakao yang berkelanjutan di
Indonesia. Bahkan sebagai bagian dari
Cargill Cocoa Promise yakni komitmen
global perusahaan untuk memperbaiki
kesejahteraan para petani, keluarga, dan
masyarakat mereka. mi
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Potensi Industri Furnitur dan
Kerajinan Masih Besar
Kinerja industri furnitur dan kerajinan nasional memiliki potensi besar untuk berkembang lebih baik
lagi di masa mendatang karena berbagai keunggulan yang dimilikinya.
“Daya saing industri furnitur
dan kerajinan Indonesia terletak
pada sumber bahan baku alami
yang melimpah dan berkelanjutan,
keragaman corak desain yang berciri
khas lokal, serta didukung oleh
SDM yang melimpah,” kata Menteri
Perindustrian (Menperin) Saleh Husin
dalam sambutannya pada pembukaan
acara Pameran Furnitur dan Produk
Interior di Plaza Pameran Industri
Kemenperin, 4 November 2014.
Menperin menegaskan bahwa
industri furnitur merupakan salah satu
industri berbasis kayu atau rotan yang
memiliki nilai tambah paling tinggi
dan menyerap banyak tenaga kerja serta
memberikan kontribusi yang cukup
besar terhadap perekonomian.
Industri ini berkontribusi terhadap
Produk Domestik Bruto (PDB) maupun
perolehan devisa, dengan negara tujuan
ekspor utama adalah Amerika Serikat,
Perancis, Jepang, Inggris dan Belanda.
Walaupun
memiliki
potensi
besar untuk berkembang, industri
furnitur dan kerajinan nasional juga
memiliki sejumlah tantangan, terutama
penerapan
Masyarakat
Ekonomi
ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic
Community (AEC).
“Tantangan ke depan yang harus
sama-sama kita cermati adalah
penerapan ASEAN Economic Community
(AEC) pada 2015. AEC ini diharapkan
dapat menjadi komunitas kerja sama
antar negara-negara ASEAN. Namun
AEC dapat menjadi peluang sekaligus
ancaman bagi industri dalam negeri,”
kata Menperin.
Menurutnya, Kemenperin telah
melakukan berbagai upaya untuk
mengantisipasi penerapan AEC pada
2015, baik melalui penyusunan dan
implementasi SNI terhadap komoditas
38
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furnitur dan kerajinan.
Selain itu, Kemenperin bersama
dengan Kementerian Perdagangan dan
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, juga telah menyederhanakan
penerapan Sistem Verifikasi Legalitas
Kayu (SVLK) bagi industri kecil dan
menengah. Para pelaku IKM di sektor
furnitur dan kerajinan tidak diwajibkan
untuk menerapkan SVLK untuk
kegiatan ekspornya. Mereka hanya
cukup menerapkan self declaration
dalam kegiatan ekspornya.
Sebelumnya, pada tahun 2011,
pemerintah juga telah menerapkan
kebijakan yang melarang dilakukannya
kegiatan ekspor rotan dalam bentuk
bahan mentah atau belum diolah.
Menperin Saleh Husin juga
mengingatkan kalau industri furnitur
dan kerajinan semakin tidak bisa
dilepaskan dari teknologi dan terutama
faktor desain yang sangat berhubungan
dengan tren masyarakat.
“Diperlukan usaha ekstra keras
untuk terus memperbaharui desain
produk furnitur sesuai tren terkini,
sekaligus tetap berciri khas Indonesia.
Terbatasnya jumlah desainer pada
industri furnitur dan terbatasnya
kemampuan menyebabkan turunnya
daya saing produk furnitur Indonesia,”
kata Menperin.
Menperin Saleh Husin berharap,
produk-produk asli Indonesia itu
tidak hanya disukai di dalam negeri,
tetapi juga dicari konsumen di
mancanegara. “Perlu pemasaran massal
yang melibatkan berbagai instansi agar
produk furnitur dan produk interior
Indonesia lebih dikenal luas di dunia,”
tuturnya.
Industri Masa Depan
Ketua
Asosiasi
Mebel
dan
Kerajinan
Indonesia
(AMKRI)

Sunoto menyebutkan, industri furnitur
dan kerajinan merupakan industri
masa depan Indonesia. Disebut masa
depan karena industri ini menyerap
tenaga kerja dalam jumlah besar dan
penyumbang devisa negara yang
potensial.
Menurutnya, industri ini telah
menyerap lebih dari 500.000 tenaga
kerja langsung di sejumlah pabrik.
Jumlah ini belum termasuk jumlah
tenaga kerja yang terserap di kelompok
industri kecil dan menengah (IKM),
yang terdiri dari tenaga kerja subkon
(outsourcing), dan tenaga kerja rumahan
yang keseluruhan mencapai 2,1 juta
orang.
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“Angka ini pun belum termasuk
tenaga kerja tidak langsung yang
terserap di sektor supporting industry,
jasa logistik, pengemasan dan pemasaran
di berbagai outlet lokal maupun dunia
yang jumlahnya bisa mencapai jutaan
orang,” katanya.
Data AMKRI menyebutkan, nilai
ekspor mebel dan kerajinan Indonesia
pada tahun 2013 menempati posisi ke18 dunia dengan nilai US$1,8 miliar
untuk mebel dan sekitar US$800
juta untuk produk kerajinan. Adapun
komposisi ekspor furnitur Indonesia
dilihat dari bahan baku masih
didominasi oleh bahan baku kayu
59,5%, metal 8,1%, rotan 7,8%, plastik
2,3%, bambu 0,5% dan lain-lain 2,3%.
“Nilai ekspor ini masih relatif
kecil jika dibandingkan dengan
kinerja ekspor mebel beberapa negara
pengekspor mebel dunia,” ujarnya.
Dia menyebutkan, data dari UN
Comrade 2013 menunjukkan Tiongkok
masih menempati posisi pertama dunia
dengan nilai ekspor lebih dari US$52
miliar. Sementara Vietnam menduduki
posisi ketujuh dunia dengan nilai ekspor

mebel US$5,3 miliar dan Malaysia yang
telah berada di posisi kesebelas dunia
dengan nilai ekspor US$2,3 miliar.
Walaupun masih rendah, ungkap
Sunoto, namun sejalan dengan semakin
kondusifnya iklim usaha di Indonesia
dan berbagai kebijakan yang diterapkan
pemerintah
untuk
mendukung
industri furnitur dan kerajinan, Sunoto
yakin industri ini akan mengalami
pertumbuhan yang positif di masa
mendatang.
“Dengan potensi sumber daya alam
dan sumber daya manusia yang bisa
dikelola dengan baik, Indonesia bisa
menjadi leader untuk industri furnitur
dan kerajinan di kawasan regional
ASEAN,” ucapnya.
Dengan ketersediaan bahan baku
hasil hutan yang melimpah, sumber
daya alam yang besar dan iklim usaha
yang makin kondusif, AMKRI optimis
dapat mewujudkan target pertumbuhan
ekspor produk furnitur mebel dan
kerajinan nasional yaitu mencapai US$5
miliar pada lima tahun mendatang.
Untuk mencapai target itu,
paparnya, AMKRI mengusahakan
adanya pertumbuhan ekspor industri
furnitur dan kerajinan sebesar 20%
setiap tahunnya. Jika pertumbuhan itu
terjadi, maka pada kurun waktu lima
tahun mendatang, ekspor industri itu
akan mencapai sekitar U$5,3 miliar.
“Untuk mencapai target tersebut,
sekurang-kurangnya ada sembilan
syarat yang harus diperhatikan
oleh semua pihak, khususnya oleh

pemerintah selaku pembina industri,”
jelasnya.
Pertama, terjaminnya pasokan
bahan baku yang memadai. Hal ini
penting karena industri yang kuat
adalah industri yang memiliki jaminan
pasokan bahan baku dalam jangka
panjang dan lestari.
Kedua,
regulasi
percepatan
pembangunan infrastruktur industri,
yaitu pengembangan kawasan industri
furnitur dan kerajinan di daerah basis
industri dengan pengelolaan yang
terintegrasi dari tahap pengadaan
pembahanan hingga jasa kargo.
Ketiga,
desain
unggul
dan
pengembangan produk sebagai kunci
sukses menang bersaing di pasar global.
Keempat, regulasi bantuan subsidi
peremajaan
peralatan
produksi.
Tujuannya adalah terbelinya peralatan
produksi tepat guna terbaru, spek yang
sesuai kebutuhan, dan canggih.
Kelima, promosi dan pemasaran
sebagai
langkah
strategis
memperkenalkan
produk
baru
dan produk unggulan ke pasar
global. Keenam, penetrasi pasar di
mancanegara. Ketujuh, penurunan
bunga pinjaman perbankan nasional.
Kedelapan,
penghapusan
dan
pengurangan PPnBM, dan kesembilan
adalah pencegahan terhadap illegal
logging, dengan tujuan menghilangkan
praktek penyelundupan bahan baku
kayu dan rotan di berbagai wilayah yang
rawan. mi
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Indonesia
Masih Cukup Menarik bagi Investor Asing
Pengusaha AS Berkomitmen Tanamkan Investasi US$61 Miliar dalam Lima Tahun

I

klim investasi di Indonesia masih
cukup menarik bagi kalangan
investor mancanegara. Hal itu
dibuktikan dengan tetap tingginya
minat para investor asing untuk
menanamkan investasinya di negeri
ini. Mereka juga tetap menunjukkan
komitmen untuk terus melakukan
investasi di negeri dengan perekonomian
terbesar di Asia Tenggara dan jumlah
penduduk terbanyak keempat di dunia.
Kalangan dunia usaha Amerika
Serikat (AS) belum lama ini
menyampaikan komitmen mereka
untuk tetap mempertahankan eksistensi
usaha mereka dan terus melakukan
investasi di Indonesia. Bahkan, mereka

40

Media Industri • No. 04 - 2014

menyatakan bahwa para pelaku usaha
AS akan mengucurkan dana investasi
di Indonesia hingga mencapai US$61
miliar selama lima tahun ke depan.
Hal itu disampaikan Kepala
Hubungan
Internasional
Kamar
Dagang AS, Myron Brilliant dalam
sebuah acara US-Indonesia Investment
Summit di Jakarta belum lama ini. Myron
mengatakan investor AS sangat antusias
untuk bermitra dengan pemerintahan
baru di Indonesia. Mereka menyatakan
kesiapan untuk membantu pemerintah
dan bangsa Indonesia untuk mencapai
target pertumbuhan ekonomi yang telah
dicanangkan Presiden Joko Widodo
sebesar 7% pada 2018.

Menrut Myron, Indonesia memiliki
peluang yang besar untuk meraih
target tersebut karena pemerintah baru
mempunyai visi untuk menggenjot
investasi. Dia pun mengharapkan antara
pelaku usaha Indonesia dan pelaku
usaha AS terjalin kemitraaan yang
saling menguntungkan agar dicapai
kondisi yang win-win.
Myron mengakui selama ini
kebanyakan pengusaha AS lebih
memilih investasi di sektor energi,
mineral, dan sumber daya alam lainnya.
Namun demikian, dia menyatakan tidak
tertutup kemungkinan sektor-sektor
lainnya seperti infrastruktur, juga akan
dimasuki mereka mengingat sektor
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tersebut telah ditetapkan pemerintahan
Jokowi sebagai salah satu sektor yang
akan digenjot.
Secara terpisah, Direktur Pelaksana
Am-Cham Indonesia, Andrew White
menyatakan beberapa bidang usaha
yang banyak diminati kalangan pelaku
usaha AS diantaranya pangan dan
pertanian, industri ekstraksi, barang
konsumen,
keuangan,
kesehatan,
transportasi, minyak dan gas.
Menurut Andrew, studi yang
dilakukan tahun 2013 menunjukkan
bahwa selama periode 2004-2012
nilai Investasi Asing Langsung atau
Foreign Direct Investment (FDI) AS di
Indonesia mencapai US$65 miliar. Jika
iklim investasi Indonesia tetap kondusif,
maka dalam lima tahun ke depan
diperkirakan akan terjadi tambahan
investasi baru sebesar US$61 miliar.
Studi yang dikerjakan bersama
Paramadina Public Policy Institute itu,
tambah Andrew, juga mengungkap
tiga kendala yang dihadapi investor
asing di Indonesia, yaitu ketidakpastian
regulasi atau kebijakan publik, belum
memadainya infrastruktur, dan sulitnya
merekrut tenaga kerja yang ahli di
bidangnya.
Menanggapi keluhan tersebut,
Direktur Pelaksana Paramadina Public
Policy Institute, Wijayanto Samirin
mengatakan pemerintah perlu segera
mengatasi berbagai kendala tersebut,
khususnya yang paling mendesak dan
dapat segera dilakukan adalah keluhan
mengenai ketidakpastian regulasi.
Menurut
Wijayanto,
dengan
pertumbuhan ekonomi yang pada

kuartal III/2014 hanya mencapai 5,1%,
pemerintahan Jokowi dipastikan akan
membutuhkan banyak investasi untuk
mengejar target pertumbuhan ekonomi
sebesar 7% pada tahun 2018.
Salah satu janji Jokowi, dia
mencontohkan, adalah membangun
pembangkit listrik 35.000 MW. Hal
ini akan membutuhkan investasi sekitar
Rp1.000 triliun selama lima tahun atau
sebesar Rp200 triliun setiap tahunnya.
Pemerintah dan PLN hanya bisa
menyediakan setengahnya, sedangkan
sisanya harus mengandalkan investasi
swasta, baik lokal maupun asing.
Tuntutan Buruh
Sementara
itu,
Menteri
Perindustrian Saleh Husin menilai aksi
kalangan buruh yang akhir-akhir ini
menuntut agar setiap pemerintah daerah
menaikkan upah minimum provinsi

(UMP) tidak akan mengendurkan niat
investor asing untuk menanamkan
modalnya di Indonesia.
Menurut
Menperin,
setiap
pengusaha
atau
investor
pasti
sudah
memperhitungkan
kondisi
ketenagakerjaan di suatu negara yang
menjadi tujuan investasinya. Dengan
tingginya animo investor asing untuk
berinvestasi ke tanah air, bisa dipastikan
bahwa isu tersebut tidak akan banyak
memberikan
pengaruh
terhadap
kebijakan investasi mereka.
“Tentu mereka sudah perhitungkan.
Namanya orang ingin berinvestasi,
berbagai hal pasti telah dikaji dan
didalami sehingga plus minusnya
mereka sudah punya hitung-hitungan,”
ujar Saleh.
Menperin
mengatakan,
para
investor asing rela datang ke Indonesia
untuk menanamkan modal karena
mereka melihat adanya daya tarik
ekonomi maupun non ekonomi yang
sangat besar di negeri ini.
“Saya berharap apa (investasi)
yang selama ini mereka lakukan di
negara lain, bisa mereka lakukan juga
di Indonesia, tentunya dengan jumlah
yang besar,” kata Saleh.
Kendati demikian, berkaitan dengan
tuntutan buruh tersebut, Menperin
mengatakan akan berkoordinasi dengan
Menteri
Ketenagakerjaan,
Hanif
Dhakiri. “Kita juga bisa berbicara
dengan kementerian lain, (misalnya)
Kementerian Ketenagakerjaan agar
permasalahan buruh tidak mengganggu
investasi di Indonesia,” lanjut Saleh. mi
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PEMERINTAH HARGAI

AHM Tingkatkan
Produksi Motornya

P

emerintah menghargai upaya
PT Astra Honda Motor
(AHM) yang selama lebih
dari 40 tahun beroperasi di
Indonesia. Tidak hanya berinvestasi dan
mengembangkan industrinya sehingga
terjadi pertumbuhan ekonomi dan
memberi kesempatan kerja yang lebih
luas bagi masyarakat, namun juga selalu
berupaya meningkatkan produksi, baik
untuk mengisi kebutuhan dalam negeri
maupun untuk ekspor.
Karena itu, menurut Wakil Presiden
Jusuf Kalla, investasi yang dilakukan
dalam rangka pengembangan barang
modal pada akhirnya akan memberi
banyak kemudahan dan kenyamanan
bagi masyarakat, terutama dalam
kepemilikan sebagai kendaraan pribadi
yang murah dan simpel, selain juga
dipakai untuk keperluan komersial
seperti ojek.
Saat meresmikan pabrik terbaru
sepeda motor PT AHM di Karawang,
Jawa Barat, Desember 2014, Jusuf
Kalla menyatakan, ”Honda telah
menjadi bagian hidup masyarakat
Indonesia. Hal itu berarti juga memberi
kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Upaya Honda untuk meningkatkan
produksi baik untuk kebutuhan dalam
negeri maupun untuk ekspor, berarti
memberi kesempatan kerja lebih besar
di perusahaan, memberi kemungkinan
mendapatkan devisa lebih baik kepada
negeri ini, dan juga lebih banyak
menggunakan teknologi serta tenaga
kerja yang lebih terampil.”
Tetapi di samping kemudahan dan
kenyamanan yang diberikan, baik mobil
ataupun sepeda motor juga mempunyai
dampak negatif yang harus diselesaikan.
Karena semakin banyak sepeda motor,
akan semakin banyak terjadi kecelakaan.
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Selain itu, makin banyak juga terjadi
kemacetan dan makin banyak subsidi
BBM yang harus dibayar pemerintah.
“Perlu saya sampaikan, di samping
harus membayar pajak tahun ini,
pemerintah mengeluarkan dana Rp
270 triliun untuk subsidi BBM di
mana 50 persen dari subsidi tersebut
dinikmati oleh kendaraan pribadi. Itu
semua harus dibayar dengan upaya
yang cukup, melalui suatu Corporate
Social Responsibility (CSR) yang cukup
dan juga disertai dengan riset sehingga
memperlancar upaya tersebut,” papar
Wapres JK. Pemerintah, tambahnya,
senantiasa mendorong atau memberi
kemudahan berusaha secara lebih baik.
Hadir dalam kesempatan tersebut
antara lain Menteri Perindustrian Saleh
Husin, Menteri Perdagangan Rachmat
Gobel, Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) Franky
Sibarani, Duta Besar Jepang untuk
Indonesia YM Yasuaki Tanizaki, Wakil
Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar
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serta Presiden Direktur PT Astra
International Tbk. Prijono Sugiarto.
Pasar sepeda motor Indonesia adalah
pasar terbesar ketiga di dunia setelah
Tiongkok dan India. Permintaannya
terus meningkat karena ditopang oleh
fondasi perekonomian yang relatif stabil
dalam beberapa tahun terakhir ini. Pasar
motor nasional tahun 2011 mencatat
angka tertinggi sepanjang sejarah yaitu
sekitar 8,01 juta unit, tumbuh 8,7%
dibandingkan tahun sebelumnya.
Executive Vice President Director
AHM Johannes Loman dalam
kesempatan tersebut memaparkan,
pabrik berkapasitas produksi 1,1 juta
unit per tahun ini, selain difokuskan
untuk memenuhi permintaan pasar
dalam negeri, juga untuk diekspor ke
kawasan ASEAN, sehingga keberadaan
pabrik ini sekaligus dipersiapkan
sebagai basis ekspor sepeda motor.
Melalui pembangunan pabrik ini,
total kapasitas produksi sepeda motor
AHM saat ini mencapai 5,3 juta unit per
tahun. Pabrik baru ini dibangun dengan
konsep yang mampu mengurangi
jumlah emisi CO2 dan memanfaatkan
sumber daya alam seperti pembangkit
listrik tenaga angin, pembangkit listrik

tenaga surya, dan lainnya.
Pabrik
terbaru
yang
akan
memproduksi sepeda motor tipe
skuter matik (skutik) ini, dibangun di
atas lahan seluas 84 ha, yang terletak
di Kawasan Industri Indotaisei, Kota
Bukit Indah, Karawang, Jawa Barat.
Dengan nilai investasi sebesar Rp3,3
triliun, perusahaan ini melengkapi tiga
pabrik yang sebelumnya sudah ada
di Sunter, Pegangsaan, dan Cikarang.
Melalui pabrik yang ada di Karawang,
mulai tahun 2015 nanti perusahaan juga
akan mengembangkan pabrik baru yang
kelima dengan penambahan kapasitas
produksinya 500 ribu unit, sehingga
total kapasitas produksi AHM tahun
depan akan menjadi 5,8 juta unit per
tahun, meningkat dari kapasitas saat ini
yang mencapai 4,2 juta unit per tahun,
papar Prijono Sugiarto.
Presiden Direktur AHM Toshiyuki
Inuma mengatakan, besarnya potensi
perkembangan pasar sepeda motor di
Indonesia telah diantisipasi oleh AHM
dengan mendirikan pabrik baru yang
mampu memproduksi sepeda motor
Honda dalam jumlah yang lebih besar,
sehingga AHM dapat secara konsisten
memenuhi besarnya kebutuhan sepeda

motor Honda di setiap segmen.
Untuk ekspansi pabrik kelima yang
lokasinya berdekatan dengan pabrik
keempat ini, investasi yang ditanamkan
senilai Rp1,9 triliun, dan rencananya
akan mulai memproduksi motor tipe
sport pada semester kedua tahun
2015. Penambahan kapasitas produksi
tersebut akan menambah tenaga kerja
1.500 orang, sehingga total tenaga kerja
yang terserap AHM adalah 24 ribu
orang. Saat ini AHM sudah melakukan
ekspor ke Timor Leste dan mulai tahun
2015 akan dikembangkan ekspor 50
ribu unit per tahun sebagai tahap awal.
Pada tahun 2013, ekspor Indonesia
untuk komponen sepeda motor
tercatat US$564,4 juta dengan tren
pertumbuhan ekspor tahun 2009-2013
meningkat rata-rata 37,4% per tahun.
Negara tujuan utama ekspor produk
sepeda motor dan komponennya antara
lain Singapura, Filipina, Thailand,
Malaysia, dan Vietnam. Selama
periode Januari-Agustus 2014, ekspor
sepeda motor dan komponennya
tercatat US$360,1 juta, turun 3,33%
jika dibandingkan dengan periode
yang sama di tahun 2013 yaitu senilai
US$372,5 juta.
Berdasar data Asosiasi Industri
Sepeda Motor Indonesia (AISI), pada
tahun 2013 produk sepeda motor
nasional tercatat 7.780.295 unit di
mana 99,5% untuk memenuhi pasar
dalam negeri dan 27,135 unit diekspor.
Selama periode 2009-2013, produksi
sepeda motor nasional meningkat
5,29% dan penjualan meningkat
5,29%, dengan rincian penjualan dalam
negeri meningkat 5,32% dan ekspor
meningkat 8,07%. mi
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Kawasan Industri Morowali
Menjadi Pilot Project Pengembangan KI

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menetapkan proyek pembangunan Kawasan Industri
(KI) Morowali Tsingshan, di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah sebagai pilot project dalam
pembangunan KI Indonesia-Tiongkok.

P

embangunan proyek bernilai
miliaran dollar AS itu dinilai
layak menjadi percontohan
pembangunan KI di luar Jawa
yang umumnya masih miskin dukungan
infrastruktur.
Menteri Perindustrian Saleh Husin
mengatakan proyek KI di Morowali
tersebut dapat dikategorikan sebagai
proyek pionir dalam pembangunan dan
pengembangan industri dan KI berbasis
nikel di luar wilayah Pulau Jawa dengan
kondisi lokasi remote area yang sangat
minim akan infrastruktur pendukung.
“Ke depan dengan terbangunnya
pabrik stainless steel berkapasitas 2
juta ton per tahun pada 2019 dan
berkembangnya industri hilir lain di
sekitarnya, kawasan ini akan menyerap
80.000 tenaga kerja,” tuturnya di sela
acara peletakan batu pertama Kawasan
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Industri Morowali Tsingshan, di
Morowali, Sulawesi Tengah, belum
lama ini.
Proyek Kawasan Industri Morowali
diawali dengan pembangunan fasilitas
smelter tahap pertama oleh PT Sulawesi
Mining Investment (SMI) dengan
kapasitas 300.000 ton per tahun NPI
(nickel pig iron) dan PLTU batubara
berkapasitas 2 x 65 MW. Proyek di
atas lahan seluas 230 hektar tersebut
kini sudah mencapai 85% tahap
penyelesaian dan di perkirakan dapat
mulai beroperasi secara komersial
pada April 2015. PT Sulawesi Mining
Investment merupakan perusahaan
patungan Bintang Delapan Group dan
investor Tiongkok, Tsingshan Group.
Rencananya pembangunan Kawasan
Industri Morowali, konstruksi fasilitas
smelter tahap kedua akan dikelola oleh

perusahaan asal Tiongkok melalui
PT Guang Ching Nickel & Stainless
Steel Industry. Fasilitas smelter ini akan
dilengkapi dengan PLTU berkapasitas
2x150 MW yang pembangunannya
diperkirakan akan rampung seluruhnya
pada awal 2016.
Menperin mengharapkan Kawasan
Industri Morowali tidak hanya sekadar
menjadi pionir dalam percepatan
pengembangan kawasan industri di luar
Jawa, namun lebih jauh proyek tersebut
diharapkan dapat tumbuh menjadi
sebuah KI terpadu yang berkelanjutan
dan berwawasan lingkungan.
Dengan demikian, lanjut Menperin,
pengembangan
kawasan
industri
dapat menjadi bagian dari upaya
pemerintah untuk mendorong tumbuh
dan berkembangnya industri nasional
di daerah sehingga sekaligus dapat
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menjadi instrumen untuk menyebarkan
dan
memeratakan
pembangunan
industri ke seluruh pelosok tanah air.
Dalam
konteks
pemerataan
pembangunan, Menperin Saleh Husin
mengakui pada 2013 Pulau Jawa masih
mendominasi pembentukan PDB
nasional yang mencapai 58%. Sisanya
42% dikontribusikan oleh berbagai
wilayah di luar Pulau Jawa.
“Kondisi lebih mencolok terjadi
di sektor industri dimana peran Pulau
Jawa dalam PDB industri masih 72%
sepanjang tahun lalu. Karena itu,
kami berupaya untuk memeratakan
penyebaran industri ini dengan
menjalankan program pengembangan
pusat pertumbuhan industri melalui
kawasan industri,” tutur Menperin.
Dalam jangka panjang, lanjut
Menperin Saleh Husin, Kemenperin
telah menetapkan target peningkatan
kontribusi industri di luar Pulau Jawa
menjadi 40% pada tahun 2035, naik
sebesar 12 poin persentase dari 28%
pada tahun lalu.
Lebih lanjut Menperin Saleh Husin
mengatakan pertumbuhan industri
pengolahan non-migas dalam beberapa
tahun terakhir ini memperlihatkan
angka yang cukup menggembirakan.
Sampai dengan semester pertama
2014 pertumbuhan industri non-migas
mencapai sekitar 5,49%. Pertumbuhan
ini lebih tinggi dari pertumbuhan
ekonomi pada periode yang sama sebesar
5,17%. Kontribusi sektor industri

pengolahan non migas terhadap total
PDB nasional mencapai 20,83%, yang
merupakan angka tertinggi dibanding
sektor lainnya.
Dalam
kesempatan
tersebut,
Menperin menyampaikan apresiasinya
terhadap PT Indonesia Morowali
Industrial Park beserta group yang telah
membangun dan mengembangkan
kawasan industri berbasis nikel di lokasi
terpencil dan minim infrastruktur.
Sementara itu, Presiden Direktur
PT Sulawesi Mining Investment Halim
Mina menjelaskan, pembangunan
smelter tahap kedua dengan kapasitas
produksi 600.000 ton per tahun dan
PLTU kapasitas 2x150 megawatt
diharapkan akan selesai akhir Desember
2015 atau awal Januari 2016.

“Sedangkan, pembangunan smelter
tahap tiga dengan kapasitas 300.000
ton dan PLTU kapasitas 300 megawatt
serta pembangunan industri stainless
steel dengan kapasitas 2 juta ton
diharapkan selesai tahun 2017,” kata
Halim.
Kawasan
Industri
Morowali
merupakan kawasan industri yang
khusus dibangun sebagai lokasi untuk
pengolahan mineral berbasis nikel
dengan total luas lahan 1.200 ha dan
masih dapat diperluas menjadi 2.000ha.
Pembangunan kawasan industri
tahap kedua akan berdiri di atas
lahan seluas 400 hektar. Kawasan ini
diperuntukan khusus bagi industri
turunan stainless steel untuk sekitar
30-50 perusahaan dan juga akan
dikembangkan
fasilitas
seperti
perumahan, hotel, area komersial,
rumah sakit dan lain-lain.
Pembangunan kawasan industri
tahap ketiga, tambah Halim, akan
berdiri di atas lahan seluas 360 hektar
dan akan dikembangkan selain untuk
industri turunan stainless steel juga akan
dikembangkan untuk industri terkait
lainnya dan perdagangan.
Selain pabrik pengolahan nikel dan
stainless steel, di kawasan tersebut juga
akan dibangun bandar udara senilai
US$15 juta, dan pelabuhan senilai
US$20 juta. Nantinya di dalam kawasan
tersebut juga akan hadir industri hilir
lainnya, seperti produsen alat rumah
tangga, kapal, furnitur, konstruksi, dan
otomotif. mi
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HINO MOTOR
Optimalisasi Kandungan Lokal Komponen

Berkembangnya industri otomotif secara pesat beberapa tahun terakhir
menunjukkan kemampuan Indonesia sebagai produsen kendaraan bermotor
terkemuka. Hal tersebut mendorong sejumlah produsen otomotif dunia
untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksinya.

T

idak
hanya
mengisi
pasar domestik, produksi
kendaraan bermotor juga
diekspor ke mancanegara.
Seperti
yang
dilakukan
oleh
produsen truk dan bus PT Hino
Motors Manufacturing Indonesia
(HMMI), yang secara kontinu terus
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meningkatkan kandungan lokal dalam
proses produksinya.
Saat menerima kunjungan kerja
Menteri Perindustrian Saleh Husin
ke pabrik Hino Motor di Purwakarta,
Jawa Barat beberapa waktu yang lalu,
Presiden Direktur HMMI Akihito
Yamanaka mengatakan, “Pabrik yang

dibangun di atas lahan seluas 30 ha ini,
memiliki kapasitas produksi 75 ribu
unit bus dan truk per tahun. Produk
yang dihasilkan meliputi kendaraan
motor angkutan barang (kargo, dump
truck, mixer cement, tractor head, dan
tangki BBM), kendaraan bermotor
angkutan penumpang (bus sedang dan
besar), serta kendaraan bermotor BBG/
CNG (bus besar/busway).”
Yamanaka
menambahkan,
”Komitmen kami untuk memajukan
industri
dalam
negeri
dengan
menghasilkan kendaraan bermotor
yang berkualitas tinggi, terlihat dari
pemanfaatan sekiar 154 suplier lapis
pertama dari dalam negeri dengan
tingkat pencapaian kandungan lokal
untuk jenis truk ringan mencapai 71%,
truk besar sampai 41%, dan untuk
jenis bus juga 30%. Itu sebabnya ke
depan kami berencana meningkatkan
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kandungan komponen dalam negeri,”
jelas Yamanaka.
Dilihat dari kepemilikan saham,
sebanyak 90% saham dari perusahaan
yang memiliki 2.467 orang karyawan
ini dimiliki oleh Hino Motors, Ltd
dan 10% oleh PT Indomobil Sukses
Internasional, Tbk. Dalam kesempatan
yang sama, Deputy of Associate Director
PT HMMI Timbul Simanjuntak
menyatakan, “Produksi truk dan bus
Hino telah memenuhi standar emisi
Euro 2. Dan saat ini, HINO tengah
mempersiapkan produksi kembali bus
CNG (Compressed Natural Gas) yang
produksinya telah dimulai sejak tahun
2007 guna memenuhi kebutuhan
pengadaan busway di DKI Jakarta.
Produk lokal yang dipakai dalam
produksi kami adalah kaca, ban, sampai
komponen lainnya. Yang sampai kini
masih diimpor antara lain adalah mesin
yang harus didatangkan dari Jepang
dan Thailand. Tenaga kerja lokal yang
dijadikan karyawan didahulukan mereka
yang lokasi tempat tinggalnya berada
di wilayah Purwakarta dan sekitarnya.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan
nilai tambah bagi perekonomian di
sekitar pabrik tersebut berada, selain juga
mengangkat pertumbuhan ekonomi di
wilayah tersebut. Itu sebabnya, 60% dari
total 2.400 pegawai HMMI berasal dari
wilayah Purwakarta dan sekitarnya,”
jelasnya.
Pasar Terdistorsi
Timbul menambahkan, perusahaan
otomotif yang telah berdiri selama 32
tahun itu sempat mengalami kondisi
pasang-surut. Dimulai pada masa-masa
sulit selama dua tahun beroperasi di
tahun 1998 sampai tahun 2000, dan
pada tahun tahun 2012 juga sempat
mengalami
penurunan
produksi.
Apalagi sekitar tahun 2001-2006, ketika
pemerintah mengizinkan masuknya
impor truk bus dengan ukuran berat di
atas 10 ton. Hal tersebut mengakibatkan
mulai terdistorsinya pasar truk dan bus
produksi lokal, akibat masuknya truk
dan bus bekas eks impor. Setelah itu,
keadaan mulai kembali pulih setelah
pemerintah menyetop masuknya bus
dan truk bekas pada tahun 2007. Namun
kemudian, pada tahun 2010 impor truk

dan bus bekas dibuka kembali, yang
berlangsung setahun sebelum kemudian
izin impornya ditutup kembali.
Itulah sebabnya, industri truk dan
bus lokal mengharapkan pemerintah
memperhatikan hal ini, sehingga
produsen di dalam negeri mampu
berkembang secara lebih optimal.
Tahun 2012, produksi truk
menengah dan berat mencapai rekor
tertinggi dengan jumlah produksi
mencapai 64 ribu unit. Namun pada
tahun 2013, produksinya langsung
anjlok menjadi 34 ribu unit. Kondisi
tersebut terus berlanjut hingga pada
bulan September 2014 produksinya
baru mencapai 20.919 unit. “Penurunan
jumlah ini karena HMMI terkena imbas
negatif dari merosotnya perekonomian
dunia, sehingga penjualan kami
mengalami
perlambatan. Kendati
demikian, pangsa kami justru meningkat
sekitar 5% dibanding tahun yang lalu,”
paparnya.
Berdasarkan
data
Gabungan
Industri
Kendaraan
Bermotor
Indonesia (Gaikindo), penjualan truk
dan pick up nasional selama periode
Januari-September 2014 mencapai
234.084 unit turun 4,26% dibanding
periode yang sama tahun 2013 yang
mencapai 244.500 unit. Sementara total
penjualan Hino pada periode JanuariSeptember 2014 mencapai 20.919 unit.
Dari jumlah tersebut, 984 unit adalah
kategori bus, 10.196 unit kategori
truk ringan, 3.611 unit kendaraan
truk kategori sedang, dan 6.043 unit
termasuk jenis truk kategori besar.
Menurut
Presiden
Komisaris
HMMI Toshiro Mizutani, “Tahun
ini penjualan Hino di pasar domestik
kemungkinan hanya sebesar 30 ribu
unit, turun dari tahun lalu yang
mencapai 34 ribu unit. Kami berharap
agar pasar bisa bertumbuh tahun depan,
termasuk dengan adanya pesanan bis
compressed natural gas (CNG), yang
digunakan untuk keperluan busway
TransJakarta.”
Saat ini, produksi HMMI juga telah
diekspor ke Vietnam, Filipina, Haiti,
Bolivia, dan Papua Nugini. Menurut
Mizutani, ”Jenis truk yang diekspor
adalah Hino Dutro, yang dilakukan
dalam bentuk utuh/completely build up

(CBU) sekitar 1.000 unit per bulan.
Sementara ekspor komponennya sekitar
50 unit per bulan ke Malaysia, Thailand,
Pakistan, Taiwan, dan Jepang. Volume
ekspor yang masih kecil baru sekitar 1%
karena sebelumnya kami masih fokus
menggarap pasar domestik. Tahun ini
kami menargetkan ekspor CBU mampu
mencapai 1.000 unit,” paparnya.
Dalam
kesempatan
tersebut,
Menteri Perindustrian Saleh Husin
mengemukakan kendati produksi truk
sempat turun, namun dalam beberapa
tahun terakhir industri otomotif sudah
semakin berkembang dan mengalami
pertumbuhan yang cukup pesat. Pada
tahun 2013, penjualan kendaraan
bermotor roda empat sudah menembus
angka 1,2 juta unit, yang menjadikan
Indonesia sebagai produsen kendaraan
bermotor terbesar kedua setelah
Thailand di ASEAN. Angka penjualan
tersebut
akan
terus
meningkat
sejalan dengan peningkatan ekonomi
Indonesia.
Potensi pasar dalam negeri yang
terus berkembang menjadi suatu
kekuatan yang harus dimanfaatkan
untuk
mengembangkan
industri
otomotif ke depan. “Indonesia harus
memantapkan posisinya sebagai salah
satu produsen otomotif terkemuka di
dunia. Itulah sebabnya para pelaku
usaha saya himbau agar dapat terus
bekerjasama dengan pemerintah dalam
mengembangkan industri otomotif,”
ujar Menperin Saleh Husin. mi
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Tingkatkan Efisiensi Industri
Petrokimia
Didorong Terintegrasi

Agar tingkat efisiensinya semakin meningkat di dalam negeri, industri
petrokimia khususnya yang bergerak di sektor hulu diharapkan
mampu meningkatkan integrasi, termasuk pemanfaatan bahan
baku yang berasal dari dalam negeri.

G

una mendorong hal tersebut,
pemerintah
senantiasa
memberikan
berbagai
fasilitas dan mendorong
iklim investasi yang kondusif, dengan
meminimalkan semua kendala baik
yang bersifat teknis ataupun non-teknis
yang mengakibatkan terjadinya high cost
economy.
Saat melakukan kunjungan kerja
ke PT Chandra Asri Petrochemical
Tbk. (CAP) di Cilegon, Banten,
Menteri Perindustrian Saleh Husin
mengemukakan bahwa hal tersebut
penting dilakukan, mengingat akan
segera berlakunya Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) akhir Desember
2015. Pemerintah mendorong agar
kebutuhan bahan baku industri kimia
seperti ethylene dan polyethylene dapat
dipenuhi dari dalam negeri. Saleh
Husin mengemukakan, agar tercipta
daya saing yang lebih tinggi terutama
sebagai konsekuensi telah terjadinya
ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), maka industri petrokimia
diperkuat melalui struktur industri yang
terintegrasi dari hulu ke hilir.
“Agar
Indonesia
mampu
mensubstitusi kebutuhan impor yang
masih besar, seperti untuk produk
polyethylene yang saat ini produksinya
baru mencapai 400 ribu ton,
sementara kebutuhannya mencapai
sekitar 1 juta ton, maka salah satu
upaya yang dilakukan adalah melalui
pembangunan refinery di dalam negeri.
Kami mendorong agar pengusaha
dapat meningkatkan kapasitas melalui
pembangunan refinery-nya di dalam
negeri. Dengan demikian, apabila di
dalam negeri kebutuhannya mampu
48
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tercukupi, maka tidak perlu diimpor
lagi dari negara tetangga,“ jelasnya
didampingi Dirjen Basis Industri
Manufaktur
(BIM)
Kemenperin,
Harjanto.
PT CAP merupakan perusahaan
petrokimia terbesar dan terintegrasi
secara vertikal di Indonesia. Karena itu,
pemerintah mengapresiasi CAP yang
melakukan investasi pabrik Butadiene
melalui PT Petrokimia Butadiene
Indonesia, dan melakukan peningkatan
kapasitas
melalui
debottlenecking
polypropylene dari 360 ribu ton menjadi

480 ribu ton per tahun dengan investasi
senilai US$145 juta.
Selain itu, ada juga proyek baru
PT Synthetic Rubber Indonesia
yang bekerjasama dengan Michelin,
untuk menghasilkan ban yang produk
mobilnya menjadi lebih efisien
(hemat energi). Di sini, perusahaan
menghasilkan styrene butadiene rubber
80 ribu ton per tahun dan polybutadiene
rubber 40 ribu ton per tahun dengan
investasinya senilai US$420 juta.
Direktur Utama PT CAP Erwin
Ciputra
mengemukakan,
pabrik
yang diperkirakan baru akan selesai
tahun 2017 ini akan memulai ekspor
dari seluruh hasil produksinya. Hal
ini mengingat produk akhir ban
kendaraan bermotor yang dihasilkan
sebagai kerjasama dengan Michelin itu
merupakan produk yang nilai tambahnya
sangat tinggi, karena dihasilkan dari
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teknologi yang pemanfaatan bahan
bakunya sudah canggih.
“Setelah melewati masa lima
tahun, perusahaan berkomitmen untuk
memenuhi kebutuhan dalam negeri,”
jelasnya sambil menegaskan akan lebih
mendorong perusahaan lebih efisien
lagi, melalui upaya mengintegrasikan
usahanya lebih bergerak ke sektor yang
lebih hilir.
Saat ini, PT CAP juga tengah
melakukan penambahan kapasitas
naphta cracker sebanyak 43 persen,
di mana hal ini dilakukan melalui
penambahan furnace (tungku) serta
menambah dan memodifikasi peralatan
utama pada pabrik yang berlokasi di
Cilegon, Banten. Peningkatan kapasitas
ini bertujuan untuk mendukung
ekspansi beberapa produk petrokimia
tripolyta seperti ethylene, propylene,
py-gas, dan mixed C4. Adapun nilai
investasi dari peningkatan kapasitas
ini sebesar US$380 juta yang dimulai
pada kuartal ketiga tahun 2013, dan
ditargetkan akan selesai pada kuartal
empat tahun 2015.
Kapasitas produksi etyhlene akan
meningkat dari 600 ribu ton menjadi

860 ribu ton per tahun. Produksi
propylene ditargetkan naik dari 320 ribu
ton menjadi 470 ribu ton per tahun.
Sedangkan produksi py-gas meningkat
dari 280 ribu ton menjadi 400 ribu ton
per tahun. Kapasitas produksi mixed C4
juga terdongkrak dari 220 ribu ton per
tahun menjadi 315 ribu ton per tahun.
Saat ini, proses pembangunan perluasan
naphta sudah berjalan sesuai target.
Selain itu, perusahaan juga
melakukan diversifikasi bahan baku di
luar naphta melalui penggunaan LPG,
kondensat, batubara, dan gas bumi.
Karena seperti yang dikemukakan
oleh Direktur SDM dan Administrasi
Korporat, Suryandi, bagi industri
petrokimia komponen tebesar dalam
produksi adalah bahan baku yang
mencapai 80 persen, sisanya adalah
komponen lain seperti listrik, BBM, dan
upah tenaga kerja yang masing-masing
peranannya antara 3 s/d 5 persen.
Itu sebabnya, perusahaan perlu
menjaga margin, karena walau
bagaimanapun industri petrokimia
bergantung pada harga bahan baku
yang fluktuatif, selain juga harga jual
produk yang bergantung pada kondisi
ekonomi makro seperti harga jual
minyak mentah.
Kebijakan
pengembangan
industri petrokimia dilakukan melalui

pendekatan klaster industri, sehingga
tercipta peningkatan daya saing.
Dengan tujuan melakukan kebijakan
pendekatan klaster, selain akan
memperkuat struktur industri yang
terintegrasi dari hulu ke hilir dalam
sistem rantai nilai, pemerintah telah
menetapkan tiga lokasi pengembangan
klaster industri petrokimia, yaitu
Banten yang ditetapkan bagi industri
petrokimia olefin, Tuban di Jawa Timur
bagi industri petrokimia aromatic, dan
Bontang di Kalimantan Timur bagi
industri petrokimia yang basisnya gas
alam.
Guna memperkuat posisi Indonesia
sambil
berupaya
meningkatkan
daya saingnya di sektor industri
petrokimia, pemerintah memperkuat
kompetensi sumber daya manusia
melalui pengembangan teknologi dan
inovasi serta Inkubasi teknologi, pusat
layanan data, serta pusat pengujian yang
terakreditasi. Fasilitas yang dinamakan
Centre of Excellence ini, mengacu pada
negara lain seperti Thailand, Malaysia,
dan Singapura yang tidak memiliki
cukup sumber daya manusia. Namun
demikian, mereka mengembangkan
Centre Of Excellence industri petrokimia,
sehingga kapasitas industrinya melesat
jauh dan telah menjadi pemain penting
di kawasan ASEAN. mi
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Rote Berpotensi Menjadi Sentra
Industri Garam Dan Tenun Ikat

P

ulau Rote yang terletak
di Kabupaten Rote Ndao,
Provinsi
Nusa
Tenggara
Timur (NTT) berpotensi
dijadikan sebagai sentra industri garam.
Selain itu, masyarakat juga sudah lama
mengenal tenun ikat khas NTT, yang
ciri khasnya masih mempertahankan
motif tradisional, dan produksinya
sudah dikenal secara turun-temurun.
Dalam kunjungan kerjanya ke Nusa
Tenggara Timur, Menteri Perindustrian
Saleh Husin mengemukakan tekadnya,
bahwa Kementerian Perindustrian
ingin menjadikan Provinsi NTT
sebagai sentra industri utama garam
nasional. Di samping itu, produksi
tenun ikat yang ada di Pulau Rote juga
akan dikembangkan menjadi industri
berbasis budaya yang kelestariannya

50

Media Industri • No. 04 - 2014

dijaga secara turun-temurun.
“Melihat kondisi dan letak geografis
Provinsi NTT, maka Kementerian
Perindustrian ingin menjadikan wilayah
ini sebagai sentra utama industri garam.
Selama ini garam industri hampir
seluruhnya atau mendekati 100%
masih harus diimpor dari sejumlah
negara termasuk Australia. Karena itu,
ke depan kami berencana menjadikan
provinsi ini sebagai sentra garam
industri di Indonesia. Dan untuk tenun
ikat, pemerintah akan memberikan
pelatihan dan juga bantuan mesin
untuk menjadikannya sebagai industri
kecil yang kokoh.”
Saat
berada
di
Kupang,
Menperin Saleh Husin melakukan
penandatanganan Nota Kesepahaman
(MoU)
percepatan pelaksanaan

industri garam di Kabupaten Nagekeo
dan Kabupaten Kupang dengan PT
Cheetam Garam Indonesia, yang
disaksikan oleh Gubernur NTT
Frans Lebu Raya. Dalam kesempatan
tersebut, Saleh Husin juga menyerahkan
bantuan mesin peralatan bagi IKM di
Kabupaten Sikka, Ende, Manggarai,
serta Manggarai Timur.
Menurut Saleh Husin, wilayah
yang berpotensi menjadi pusat
pengembangan
industri
garam
terletak di Kecamatan Landu Leko
di kawasan Timur Pulau Rote. Itu
sebabnya, ia meminta pembangunan
industri garam di wilayah tersebut
segera
ditindaklanjuti.
“Mudahmudahan Kepala Balai Besar Teknologi
Pencegahan Pencemaran Industri segera
mengimplementasi proses terwujudnya
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industri garam di Landu Leko. Kami
mengharap prosesnya lancar, baik untuk
dijadikan garam konsumsi ataupun
garam industri,” ucap Menperin Saleh
di Kabupaten Rote Ndao, NTT waktu
itu.
Sementara itu, Presiden Direktur
PT Cheetam Salt Indonesia Arthur
Tanudjaja menyatakan, ”Kesepakatan
ini menjadi jalan pembuka bagi investasi
industri garam di Nusa Tenggara
Timur. Kami menyimpulkan NTT
adalah provinsi yang terbaik untuk
memproduksi garam. Sebelumnya,
kami sudah mempelajari kondisi di
Kupang, Rote, dan Sumba,” ujarnya di
hadapan para menteri terkait dan bupati
yang ada di NTT. Lebih lanjut, Arthur
menuturkan bahwa proyek produksi
garam ini menyangkut pengadaan lahan
dengan luasan lebih dari seribu hektar.
Selama ini, rencana investasi
Cheetam masih terhambat karena
persoalan pembebasan lahan, antara
lain menyangkut kebijakan reformasi
agraria, tanah adat, tanah bekas
HGU (Hak Guna Usaha), dan juga
transmigrasi. Itu sebabnya, dari seribu
hektar yang dibutuhkan, sekitar 231
hektar lahan masih belum bisa terpenuhi.
Karena itu, Arthur menekankan dalam
upaya mempercepat investasi yang
terhenti sejak tiga tahun lalu tersebut,
pihaknya akan menandatangani nota
kesepahaman antara Cheetam dengan
Bupati Nagekeo Elias Djo. Nantinya,
industri garam ini diproyeksikan akan
menghasilkan produksi sekitar 200

ribu ton. Untuk itu, pada tahap awal
perusahaan akan menanamkan investasi
senilai US$25 juta guna membangun
pabrik berkapasitas antara 250 ribu s.d.
300 ribu ton per tahun.
Peluang
NTT
Ekstensifikasi
Pengembangan Garam Industri
Nasional
Sementara itu, Kepala Balai Besar
Teknologi Pencegahan Pencemaran
Industri Kementerian Perindustrian
Sudarto mengatakan, dalam hal
teknologi
pengembangan
garam,
Kemenperin sudah memiliki inovasi
teknologi yang telah dipatenkan,
sehingga inovasi tersebut akan
bisa diterapkan di sejumlah daerah
khususnya kawasan timur Indonesia,
terutama di Kabupaten Rote Ndao.
Menurut
Sudarto,
NTT
berpeluang besar dalam ekstensifikasi
pengembangan garam industri secara
nasional. “Peluang ekstensifikasi yang
paling besar itu hanya ada di NTT. Sebab
dalam pengembangan garam industri,
NTT mempunyai potensi baik dari segi
luas lahan, serta musim kemarau yang
jauh lebih lama dibandingkan Jawa.
Hal ini disebabkan adanya pengaruh
dari suhu udara, kecepatan angin, lama
penyinaran matahari, dan curah hujan
yang kecil. Sedangkan kendala dalam
pengembangan garam industri di NTT
hanya menyangkut persoalan hukum
dan lahan yang dijadikan sentra garam
industri,” paparnya.
Para
investor
setidaknya

menghadapi dua kendala utama dalam
pembangunan industri garam. “Pertama,
belum ada titik temu siapa saja para
penyedia lahannya. Kalau penyedia
lahannya adalah pemerintah daerah,
pertanyaan selanjutnya adalah, daerah
mana yang mempunyai lahan yang
menjadi otoritas pemerintah daerah itu
sendiri. Sedangkan mayoritas itu adalah
tanah adat. Kedua, kalau akhirnya
akan diserahkan kepada investor,
menggunakan sistem model apa dan
aturannya bagaimana. Apakah ini akan
dibeli atau dijadikan hak guna bersama.
Hal-hal seperti ini harus mencapai
titik temu antara pemerintah daerah
dan investor dalam rangka investasi
industri,” ungkap Sudarto.
Untuk menjadikan NTT sebagai
sentra industri garam nasional,
khususnya garam industri minimal
harus dilakukan empat program.
Pertama, perlu mengadakan intensifikasi
lahan garam rakyat sampai mencapai
80%. Kedua, perlu dilakukan revitalisasi
mesin pengolah garam rakyat menjadi
bahan baku setara kualitas impor,
atau sebagai substitusi impor. Ketiga,
ekstensifikasi lahan garam baru di
NTT. “Targetnya minimal tercapai 15
ribu hektar. Dengan demikian, tahun
pertama bisa memproduksi minimal 1
juta atau 1,5 juta ton. Langkah tersebut
diharapkan akan mampu mensubstitusi
setidaknya separuh dari total kebutuhan
impor garam industri,” jelasnya. Ia
menghitung, apabila harga garam impor
per kg sekitar Rp700 lalu dikali 2 juta
ton, maka nilai impor garam industri
sekitar Rp1,4 triliun per tahun.
Program
keempat
adalah
mengadakan ekstensifikasi lahan yang
berada di Jawa maupun luar Jawa
dengan dua paket inovasi teknologi yang
telah dipatenkan. Saat ini kebutuhan
garam beryodium konsumsi dipasok
dari Jawa ke kawasan timur. Sudarto
menambahkan, seandainya
setiap
daerah di wilayah timur Indonesia
diperkuat dengan teknologi produksi
garam konsumsi beryodium untuk
memenuhi kebutuhan di setiap pulau,
diharapkan akan mengurangi distribusi
garam konsumsi ke kawasan timur dan
kawasan barat, pungkasnya. mi
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HARAPAN PEMERINTAH, INSTANSI, DAN BUMN

Tingkatkan Penggunaan
Produk Dalam Negeri

U

ntuk menaikkan tingkat
utilisasi
(pemenuhan)
kapasitas produksi bagi
industri di dalam negeri
secara lebih optimal, pemerintah
mengharapkan
sejumlah
instansi
pemerintah
termasuk
BUMN
senantiasa berupaya meningkatkan
penggunaan produk dari
dalam
negeri. Bahkan, seperti dikemukakan
Dirjen Basis Industri Manufaktur
(BIM) Kementerian Perindustrian,
Harjanto, saat mendampingi Menteri
Perindustrian Saleh Husin dalam
kunjungan kerjanya ke Batam,
Kepulauan
Riau,
Kemenperin
berinisiasi membangun komitmen
penggunaan produk dalam negeri, lebih
dioptimalkan di dalam negeri.
“Seperti arahan Menperin, kami
akan berkomunikasi dengan instansi
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terkait seperti Kementerian Energi
Sumber Daya Mineral (ESDM),
Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat, termasuk juga Kementerian
BUMN
(Badan
Usaha
Milik
Negara) mengingat belanja modal
kita yang mencapai Rp1.500 triliun
itu, besar potensinya kalau kita bisa
memanfaatkan produk dalam negeri.
Pengamanan produk dalam negeri
juga menjadi concern kita ke depan,
mengingat
tingkat
pemenuhan
(utilisasi) industri di dalam negeri
sejumlah
industri
mengalami
penurunan, akibat banjirnya produk
impor ke dalam negeri, papar Harjanto
yang kehadirannya mendampingi
Menperin dalam kapasitasnya sebagai
anggota Dewan Energi Nasional
(DEN).
Formulasi pertumbuhan industri

didorong oleh investasi murni,
ekspor, dan juga impor. Tetapi kalau
produk impornya mendominasi, maka
pertumbuhan industri di dalam negeri
sulit didorong, karena impor yang tinggi
menyebabkan terjadinya defisit neraca
perdagangan. Itu sebabnya arahan
Menperin paling tidak sekitar 60%
belanja pemerintah di tingkat BUMN
dan instansi pemerintah, diharapkan
mengoptimalisasi penggunaan produksi
dalam negeri,” kata Harjanto.
Lebih jauh Menperin Saleh Husin
menjelaskan, sektor energi merupakan
kunci pengembangan sektor ekonomi.
Apalagi kehadiran DEN dalam
kesempatan tersebut dalam rangka
melaksanakan koordinasi ketahanan
energi nasional yang erat kaitannya
dengan dunia industri. Maka dalam
rangka peningkatan daya saing
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industri dan ekonomi, perlu dilakukan
akselerasi pengembangan industri, baik
dari sisi perencanaan program, maupun
target yang telah dicanangkan, jelasnya
saat berdiskusi dengan jajaran DEN
di PT Citra Tubindo Tbk. produsen
manufaktur pipa tanpa kampuh di
Kawasan Industri Kabil, Batam.
Selain itu Menperin Saleh Husin juga
mengadakan kunjungan kerja ke pabrik
pipa PT Pipa Mas Putih.
Secara konsisten dan terus menerus,
Kemenperin gencar mensosialisasikan
gerakan optimalisasi penggunaan
produk dalam negeri di semua sektor,
baik sektor barang produksi maupun
jasa. Salah satu sektor yang berpotensi
mengkonsumsi produk dalam negeri
adalah barang atau jasa penunjang
di sektor migas. Besarnya potensi
penggunaan produk dalam negeri di
sektor penunjang migas ini, juga turut
ditopang oleh kemampuan produksi
dalam negeri yang mampu memenuhi
spesifikasi produk secara minimal.
“Dalam catatan kami 2.883
perusahaan dalam negeri yang aktif
di sektor ini, yakni 749 perusahaan
di bidang jasa pengeboran, inspeksi
dan transportasi; 2.000 perusahaan
jasa konsultan kegiatan operasi migas;
dan 134 perusahaan produsen barang
dan peralatan penunjang migas,
seperti pipa salur, rig, OCTG, serta
peralatan handling lainnya. Namun
sektor industri penunjang migas juga
menghadapi tantangan yang tidak
ringan, antara lain sebagian besar
bahan baku yang masih tergantung
dari impor, belum lengkapnya struktur
industri,
membanjirnya
produk
impor, komitmen dalam penggunaan
produk dalam negeri serta akan segera
diimplementasikannya
Masyarakat
Ekonomi ASEAN tahun 2015
yang mengakibatkan terjadinya arus
perdagangan dan jasa secara bebas
di kawasan ini termasuk pergerakan
Sumber Daya Manusia (SDM)nya, “
jelas Menperin.
Di sisi lain industri ini juga
harus menghadapi adanya indikasi
transhipment produk jasa asal Tiongkok
tujuan ekspor yang transit di Batam,
dan dengan modus memperoleh Surat
Keterangan Asal (SKA) (Certificate

of Origin) dari Batam (Indonesia),
sehingga kegiatan ini mengganggu
kegiatan ekspor, bagi industri yang
betul-betul memanfaatkan proses
produksinya di dalam negeri. Tindakan
ini menurut Harjanto, adalah termasuk
illegal trading, karena mereka berupaya
mengalihkan SKA negaranya menjadi
SKA dari Indonesia, karena bea masuk
untuk masuk ke negara tujuan ekspor
dari Indonesia, lebih rendah dibanding
kalau menggunakan SKA negara asal
mereka sendiri.
Batam Jadi Pusat Logistik Industri
Migas
Selain memfasilitasi perkuatan di
bidang kebijakan tata niaga, standard,
dan iklim usaha, Kemenperin juga tidak
bosan-bosannya menghimbau agar
industri penunjang migas dapat menjadi
pelopor Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN) yang
sejalan dengan aturan perundangundangan. Pemerintah mengharapkan
dukungan Pemerintah Daerah Provinsi
Kepulauan Riau dan Kota Batam, terus
memfasilitasi kebutuhan dunia industri
secara umum, dan memproyeksikan
Batam sebagai pusat logistik industri
penunjang migas.
Untuk itu, tambah Harjanto,
Menperin ingin memastikan sektor
migas memiliki porsi yang jelas
dalam P3DN terutama di Free
Trade Zone (FTZ) Batam, sehingga
wilayah tersebut dapat dijadikan
lokomotif industri nasional. Menperin
mensyaratkan agar semua pihak dapat
bertindak
tegas
memberlakukan
ketentuan yang telah ada secara benar.
Apalagi bagi BUMN yang kerap
menggunakan produk impor, diharap
mau beralih menggunakan produk
dalam negeri, apabila produknya sudah
bisa dibuat di dalam negeri.
Tinjau Ulang Aturan TKDN
Sejumlah
ketentuan
Tingkat
Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
nantinya juga akan ditinjau kembali,
karena ada perhitungan yang kriteria
akhirnya menyebabkan perhitungan,
jika perusahaan itu semakin efisien
maka perhitungan TKDN nya justru
lebih kecil. Padahal perhitungan TKDN

menjadi salah satu dasar pertimbangan,
apakah perusahaan tersebut dapat
memperoleh preferensi dibanding
produk sejenis, dalam proses lelang
ataupun tender pengadaan proyekproyek pemerintah dan BUMN.
Menurut
Harjanto,
nantinya
ketentuan tentang TKDN yang
semakin efisien produksinya, justru
capaian TKDN-nya kecil, akan
direvisi kembali. “Ketentuan ini harus
dihitung ulang, karena selama ini
perhitungannya didasari cost to make
(biaya produksi) atau menghasilkan
suatu produk. Padahal seharusnya akan
lebih baik apabila perhitungannya
didasarkan pada sisi lain, seperti biaya
proses produksi.
Namun
demikian
proses
penghitungannya tidak mudah. Sebab di
sini harus diperhitungkan juga besarnya
teknologi yang digunakan. Itu sebabnya
perlu ada satu acuan (benchmarking),
seperti proses pemanasan (heating),
berapa perhitungan TKDN-nya. Itu
sebabnya perlu ada kajian khusus untuk
penghitungan teknologinya. Selain itu
perlu dipertimbangkan juga besarnya
nilai tambah yang akan diperoleh.
Misalnya seperti produk green pipe.
Sebenarnya produk ini seharusnya
diimpor ke dalam negeri dalam
bentuk setengah jadi. Di dalam negeri
pipa tersebut mengalami proses nilai
tambah lebih besar lagi, seperti proses
pemanasan atau juga proses platting.
Kalau importir memasukkan green
pipe dalam nomor tariff Harmonized
System (HS) yang lebih rendah, berarti
ada perlakuan unfair trade. Pelaku
melakukan pelarian nomor HS dengan
tujuan memperoleh bea masuk lebih
rendah dibanding yang seharusnya,
papar Harjanto. Sementara dalam
paparannya Direktur Operasional PT
Citra Tubindo Tbk. Andi Tanuwidjaja
menyatakan, kalau perusahaanya selama
beberapa tahun terakhir mengalami
kerugian dan penurunan kapasitas,
terutama karena kondisi pasar minyak
mentah di luar negeri terkontraksi,
akibat pipa migasnya banyak diekspor,
papar Harjanto, juga didukung oleh
Pengurus Gabungan Usaha Penunjang
(Guspenmigas) Willem Siahaya. mi
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Kemenperin Raih Peringkat II
Keterbukaan Informasi Publik
Kementerian Perindustrian meraih peringkat II dalam keterbukaan informasi publik tahun 2014. Penghargaan
tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Muhammad Jusuf Kalla kepada Menteri Perindustrian
Saleh Husin di Istana Wapres, Jakarta (12/12).

T

ahun ini, Kementerian
Perindustrian memperoleh
nilai
sebesar
98,2
dan
menjadikannya
peringkat ke-2 dari 10 besar Badan
Publik Kementerian. Sebelumnya,
Kementerian Perindustrian meraih
peringkat ke-1 pada tahun 2012 dan
peringkat ke-7 pada tahun 2013.
Pemeringkatan keterbukaan informasi
publik dilakukan sejak 2011 oleh
Komisi Informasi Pusat dengan
harapan dapat memperoleh gambaran
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hasil real yang mewakili praktik
pelaksanaan keterbukaan informasi
yang dilakukan oleh Badan Publik di
Indonesia. Selain tingkat kementerian,
pemeringkatan tersebut juga dilakukan
kepada Badan Lembaga, Pemerintah
Provinsi, BUMN, Partai Politik, dan
Perguruan Tinggi Negeri.
Sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang No. 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (KIP), agar setiap Badan
Publik dapat menyediakan informasi

publik melalui sistem pengelolaan dan
pendokumentasian informasi yang
efektif dan efisien. Hal tersebut sebagai
upaya meningkatkan transparansi dan
good governance.
Oleh karena itu, Komisi Informasi
Pusat sebagai lembaga independen
yang juga memberikan laporan
mengenai tugasnya dalam pelaksanaan
UU KIP kepada Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), salah satu
yang dilakukannya setiap tahun adalah
melakukan pemeringkatan keterbukaan

Ekonomi&Bisnis

informasi Badan Publik. Tujuan
pemeringkatan tersebut adalah untuk
menilai kepatuhan Badan Publik dalam
menjalankan kewajiban mengumumkan
dan menyediakan informasi publik
serta melayani permohonan informasi
sesuai dengan UU KIP.
Untuk
mendapatkan
hasil
yang presisif sesuai dengan realitas
implementasi keterbukaan informasi
yang dilakukan oleh Badan Publik,
Komisi Informasi Pusat melakukan dua
tahapan penilaian, yaitu: Tahap Pertama,
penyebaran
Kuesioner
Penilaian
Mandiri (Self Assessment Questioner) ke
seluruh Badan Publik. Yakni penilaian
yang dilakukan secara mandiri oleh
Badan Publik dengan mengisi kuesioner
yang dikirimkan oleh Komisi Informasi
Pusat. Selanjutnya, seluruh Badan
Publik yang mengembalikan kuesioner
tersebut kemudian dinilai oleh Tim
Komisi Informasi melalui pemeriksaan

dan pembuktian terhadap data dan
informasi yang ada di website masingmasing Badan Publik berdasarkan
keterangan responden yang terdapat
pada kuesioner (Verifikasi Website).
Tahap Kedua, visitasi ke seluruh
Badan Publik yang mememiliki bobot
yang cukup untuk masuk dalam
peringkat sepuluh terbaik berdasarkan
penilaian tahap satu. Yakni melakukan
wawancara dan pembuktian secara
langsung dokumen-dokumen atau
informasi dalam berbagai format/
kemasan berdasarkan keterangan yang
diisi oleh responden Badan Publik.
Secara keseluruhan, pemeringkatan
Badan Publik ini dilaksanakan pada
tanggal 27 Oktober sampai 4 Desember
2014. Penilaian dilakukan oleh tim dari
Komisi Informasi Pusat yang terdiri
dari Komisioner Komisi Informasi
Pusat yang terdiri dari Komisioner
Komisi Informasi Pusat sebagai

pengarah, tenaga ahli, asisten ahli, dan
staf administrasi sebagai pelaksana
teknis lapangan.
Pada
kesempatan
tersebut,
Menperin menyampaikan terima
kasih atas apresiasi penghargaan
yang diberikan Pemerintah kepada
Kementerian Perindustrian. Hal ini
menunjukkan adanya pengakuan dan
dukungan dari pihak-pihak terkait
kepada Kementerian Perindustrian
untuk terus meningkatkan kualitas
pelayanan
melalui
keterbukaan
informasi publik sesuai amanat UU
KIP.
Menperin
juga
berkomitmen
untuk terus mendorong agar jajaran
Kementerian Perindustrian di Pusat
dan Daerah dapat membangun sistem
dan memperbaharui informasi yang
dimiliki agar mudah diakses masyarakat
sebagaimana diamanatkan UU KIP. mi
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ATBM Dobby Elektronik

Menenun Kini Tak Rumit Lagi

K

ain
tenun
merupakan
salah satu karya budaya
kebanggaan Indonesia. Kain
ini diproduksi di berbagai
wilayah di seluruh Nusantara. Tenun
sendiri memiliki makna, nilai sejarah,
dan teknik yang tinggi dari segi warna,
motif, dan jenis bahan atau benang
yang memiliki keunikan tersendiri antar
daerah.
Kain tenun di Indonesia memiliki
berbagai macam jenis dan motif,
tergantung daerah masing-masing. Hal
ini karena setiap daerah di Indonesia
yang menghasilkan kain tenun memiliki
ciri khas dan keunikan yang berbedabeda, seperti tenun ikat, tenun dobel
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ikat, tenun pakan dan songket yang
menggunakan benang emas dan perak.
Dalam membuat kain tenun, para
penenun di negeri ini menggunakan
beberapa alat tenun, seperti alat tenun
gedogan yang merupakan alat tenun
tradisional. Dalam penggunaannya,
satu bagian ujung alat ini dipasang pada
pohon/tiang rumah atau pada suatu
bentangan papan dengan konstruksi
tertentu dan bagian ujung lainnya
diikatkan pada badan penenun yang
duduk di lantai.
Lalu ada alat tenun bukan mesin
(ATBM) yang merupakan alat tenun
yang digerakkan oleh injakan kaki
untuk mengatur naik turunnya benang

lungsin pada waktu masuk keluarnya
benang pakan, dipergunakan sambil
duduk di kursi.
Ada juga ATBM dobby. Dobby
adalah alat tambahan mekanis yang
berada di atas ATBM, yang berfungsi
mengontrol penganyaman benang
pada perkakas tenun lain, sehingga
membentuk motif-motif sesuai dengan
pola yang diinginkan.
Karena proses pembuatan kain tidak
menggunakan perlengkapan mesin atau
elektronik, dibutuhkan waktu yang
lama dan rumit dalam pembuatan
sehelai kain. Karena lamanya proses
pembuatan, harga kain tenun pun
menjadi mahal.

Insert

Melihat kondisi yang terjadi
pada kegiatan penenunan kain yang
dilakukan pengrajin kain tenun tersebut,
Balai Besar Tekstil (BBT) Kementerian
Perindustrian
(Kemenperin)
pun
mencoba melakukan terobosan untuk
mengatasi lamanya proses produksi
kain tenun. Terobosan yang telah
dilakukan BBT adalah meluncurkan
Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM)
Dobby Elektronik.
“ATBM
Dobby Elektronik
merupakan
salah
satu
hasil
pengembangan riset Balai Besar Tekstil
pada tahun 2013 di mana dilakukan
modifikasi sistem pembuatan motif
dobby, yang sebelumnya menggunakan
teknik pembolongan kartu, kini
diubah menjadi sistem
elektronik
menggunakan software komputer,”
kata Kepala Seksi Pemasaran BBT
Kemenperin, Ferry Guswandhi.
Menurutnya, melalui alat tersebut,
sebagian proses kegiatan penenunan
kain dilakukan dengan menggunakan
peralatan elektronik, yakni dengan
sistem komputerisasi.
Penggunaan sistem komputerisasi
itu terdapat pada pembuatan pola
atau motif kain. Ini mempermudah
perubahan pola pada bidang kain
yang akan ditenun. Melalui sistem ini,
operator dapat mendesain motif dobby
yang bervariasi langsung di komputer
dan menyimpannya di software
komputer.
Untuk
mencari
motif
yang
diinginkan dalam pembuatan kain,
alat ini juga menawarkan kemudahan
kepada penggunanya. Caranya, pilih
pola yang diinginkan pada monitor
komputer, klik ‘yes’ lalu perintah itu
diterjemahkan oleh prosessor. Ada
sekitar 30 desain pola dalam software
yang bisa dipilih penenun.
Dengan
sistem
komputerisasi
itu, ungkap Ferry, operator bisa lebih
fleksibel dalam mengganti motif dobby
ketika menenun sebuah kain tanpa
harus mengubah dan mengatur kartu
dobby.
“Hasil yang diperoleh adalah kain
dengan variasi motif dobby yang lebih
beragam,” ujarnya.
Penggunaan alat elektronik juga
dilakukan pada pedal, dimana pedal

yang menjadi lebih ringan lebih ringan
karena bergerak secara elektronik. Hal
itu tentu saja menghemat tenaga yang
mesti dikeluarkan si penenun.
Walaupun ada kata embel-embel
elektronik, Ferry menegaskan bahwa
tidak semua proses pembuatan kain
tenun melalui ATBM dobby elekteronik
dilakukan secara elektronik.
“Masih ada proses ‘buatan tangan’
yakni pada pembuatan kain tenun, sebab
inti dari kegiatan industri kecil dan
menengah adalah penyerapan tenaga
kerja. Kalau dimesinkan, karakteristik
keunikan ATBM akan hilang,” ucapnya.
Dengan adanya bantuan peralatan
elektronik, ATBM Dobby Elektronik
dapat mempercepat proses pembuatan
kain tenun. Kalau selama ini untuk satu
hari kegiatan menenun manual, yakni
7 jam hanya bisa menghasilkan kain
sepanjang 1 meter, maka dengan alat
ini bisa diperoleh hasil kain sepanjang
2 meter.
“Dengan
produktivtas
yang
meningkat itu, maka biaya produksi
yang dikeluarkan pengrajin menjadi
lebih murah sehingga bisa berimbas
pula pada harga jual kain tenun itu,”
ujar Ferry.
Keunggulan lainnya dari alat tersebut
adalah bisa dipindahkan dengan mudah
dari satu tempat ke tempat lain karena
menggunakan sistem knock down.
“Selain itu, semua orang awam juga
bisa mengoperasikannya karena alat
ini cukup sederhana dan user friendly,”
paparnya.
Agar benar-benar bisa dioperasikan
secara sempurna, pihak BBT masih
terus melakukan penelitian dan ujicoba
terhadap alat ini selama dua tahun
belakangan ini. “Kami masih lihat,
selama ini belum ada permasalahan.
Penyempurnaannya
sudah
90%,”
ucapnya.
Walaupun
belum
dipasarkan
secara resmi, alat tersebut sudah
banyak diminati oleh pengrajin kain
tenun di Indonesia. Terkait banyaknya
permintaan itu, untuk bisa menjangkau
pasar industri kecil dan menengah,
pihak BBT berniat menjual ATBM
Dobby Elektronik dengan harga
berkisar Rp10-25 juta per unit.
Terobosan yang dilakukan BBT

untuk membantu industri kain tenun
mendapat apresiasi dari Kepala Badan
Pengkajian, Iklim, dan Mutu Industri
(BPKIMI) Kementerian Perindustrian,
Arryanto Sagala. Dia berharap
pemanfaatan hasil litbang oleh dunia
usaha dapat terus ditingkatkan.
Menurutnya,
Indonesia
perlu
mencontoh negara-negara maju yang
begitu menyadari pentingnya kegiatan
litbang. Melalui kegiatan litbang
itu, banyak negara yang menikmati
hasilnya dengan pertumbuhan ekonomi
yang tinggi untuk menyejahterakan
rakyatnya.
“Teknologi
yang
berkembang
semakin cepat dan semakin mutakhir
harus dikuasai dan disebarkan ke
masyarakat sehingga dapat diterapkan
di sektor industri,” paparnya.
Balai Besar Tekstil (BBT) telah
berdiri sejak tahun 1922 dengan nama
Textile Inrichting Bandoeng (TIB).
Pada tahun 1966, lembaga ini dikenal
sebagai Institut Teknologi Tekstil
(ITT) dan kemudian pada tahun 1979
mengalami perubahan struktur dan
pemisahaan kelembagaan menjadi Balai
Besar Penelitian dan Pengembangan
Industri Tekstil (BBPIT) dan Sekolah
Tinggi Teknologi Tekstil (STTT).
Pada tahun 2002, BBPPIT yang
bernaung dibawah Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri dan
Perdagangan (BPPIP) Departemen
Perindustrian
dan
Perdagangan
mengalami perubahan nama dan
struktur menjadi Balai Besar Tekstil
atau disingkat BBT. Sejak tahun 2005
BBT bernaung dibawah Kementerian
Perindustrian. mi
Spesifikasi ATBM Dobby Elektronik
Dimensi Alat:
Panjang		
: 110 cm
Lebar 		
: 92 cm
Tinggi 		
: 115 cm
Lebar sisir
: 66 cm
Lebar kain
: 54 cm
Jumlah lungsin : 100 helai
Jumlah kamran : 8 buah
Kapasitas daya : 500 watt (tarikan
pertama), 300 watt saat beroperasi.
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Fasilitas Nonfiskal
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
Oleh: Haris Munandar N

P

ara pelaku usaha sektor
industri mengusulkan kepada
Pemerintah untuk tidak
semata-mata fokus kepada
upaya pemberian fasilitas dalam bentuk
fiskal. Permintaan ini disampaikan
para pengusaha pada seminar yang
diadakan pada akhir Agustus 2013.
Pada kesempatan tersebut, Anton Supit
dari Asosiasi Pengusaha Indonesia
(APINDO) menambahkan, bahwa kita
jangan terjebak seolah-olah insentif
atau fasilitas itu harus dalam bentuk
fiskal semata. Pernyataan tersebut
sepenuhnya benar, karena tentunya
sudah dijalankan oleh Pemerintah.
Namun, gaungnya kurang terdengar
dibanding fasilitas fiskal yang selalu
disuarakan oleh para pelaku industri
dan juga Pemerintah. Oleh karena itu,
pada kesempatan ini akan dijelaskan
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tentang fasilitas nonfiskal sesuai
dengan amanat UU Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian.
Kebijakan Fasilitas Fiskal, Moneter dan
Nonfiskal yang Dilakukan Pemerintah
Pemberian fasilitas fiskal, moneter
dan nonfiskal oleh Pemerintah mulai
meningkat sejak era reformasi sampai
dengan sekarang. Fasilitas fiskal
diberikan dalam upaya mengatasi
dampak krisis ekonomi global tahun
2008-2009 di mana tercatat pada
tahun 2009 jumlah fasilitas yang
diberikan sebesar Rp56,4 triliun untuk
keringanan pajak dan kepabeanan
serta Rp17 triliun untuk subsidi dan
peningkatan belanja negara untuk
peningkatan usaha. Pemberian fasilitas
fiskal tersebut berlanjut sampai dengan
sekarang dengan beberapa fasilitas

pajak antara lain: fasilitas pajak Tax
Allowance dan Tax Holiday, fasilitas
kepabeanan Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah (BMDTP), Kemudahan
Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan
Master List.
Kemudian,
fasilitas
moneter
diberikan Pemerintah pada periode
Oktober-November 2011, berupa
penurunan tingkat suku bunga untuk
menjaga pertumbuhan kredit usaha.
Lalu yang masih populer saat ini
adalah keringanan pinjaman bank
bagi UMK, yaitu Kredit Usaha Rakyat
(KUR). Sedangkan fasilitas nonfiskal
yang diberikan Pemerintah, dapat
berbentuk fisik maupun nonfisik seperti
keamanan, pelayanan dan infrastruktur
(Pascasuseno, 2012).
Sejalan dengan pandangan tersebut
di atas dan untuk mendorong agar
fasilitas nonfiskal dapat menjadi salah
satu alternatif menggairahkan kegiatan
produksi dan investasi, pemerintah,
melalui UU Perindustrian, yang
diatur lebih lanjut dalam Rancangan
Peraturan Perundang-undangan (RPP)
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Industri,
menyediakan
beberapa
fasilitas nonfiskal.
Identifikasi Fasilitas NonFiskal
Bentuk fasilitas nonfiskal ditemukan
dalam bentuk yang lebih beragam,
mulai dari perizinan, informasi,
infrastruktur (sarana dan prasarana),
pengembangan teknologi, dan lain-lain.
Di samping itu, apabila regulasi fasilitas
fiskal lebih sentralistik dikeluarkan
oleh Kementerian Keuangan atau
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah, pemberian fasilitas
nonfiskal bersifat lebih dinamis karena
regulasinya dapat dikeluarkan oleh
berbagai unit kerja pemerintah, baik
pusat maupun daerah.
Beragam bentuk fasilitas nonfiskal

Artikel

dapat teridentifikasi dari aturan yang
dikeluarkan Pemerintah, misalnya PP
No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di
Daerah serta peraturan pelaksananya
yaitu Permendagri No. 64 Tahun 2012
tentang Bentuk Kemudahan yang Dapat
Diberikan Pemerintah Daerah, antara
lain penyediaan data dan informasi
peluang penanaman modal, penyediaan
sarana dan prasarana, penyediaan
lahan atau lokasi, pemberian bantuan
teknis, dan/atau percepatan pemberian
perizinan.
Di daerah juga ada beberapa bentuk
fasilitas nonfiskal yang ditawarkan
oleh unit-unit perizinan usaha terpadu
daerah, baik oleh dinas atau badan
perizinan,
maupun
badan-badan
pengelola kawasan ekonomi terpadu.
Sebagai contoh, kemudahan dalam
pengurusan
dokumen
perizinan,
penyediaan data dan informasi terkait
potensi geografis, informasi komoditas
unggulan. Juga, kegiatan fasilitasi yang
dilakukan pemerintah kepada para
pelaku industri dengan pihak ketiga
seperti koperasi, kelompok sosial
masyarakat dan lembaga swadaya
masyarakat.
International Best Practice Pemberian
Fasilitas NonFiskal
Pada umumnya, terdapat dua
pertimbangan dalam pemberian fasilitas
oleh pemerintah. Pertama, pertimbangan
eksternal, yaitu meliputi international
best practice, intensitas persaingan
global, serta komitmen internasional,
baik secara multilateral, regional,
maupun bilateral. Kedua, pertimbangan
internal, yaitu meliputi prioritas
dan roadmap pengembangan sektor
terkait, kepentingan pengembangan
perwilayahan, serta sinkronisasi dengan
kebijakan lintas sektoral. Kedua
pertimbangan tersebut bertujuan agar
melalui pemberian fasilitas dapat lebih
produktif khususnya dalam upaya
meningkatkan pembangunan ekonomi.
S. Visalakshi, peneliti dari the Indian
National Institute of Science Technology
and Development Studies, mengusulkan
bahwa fasilitas nonfiskal dapat
diberikan Pemerintah (India) dalam

bentuk: pembangunan infrastruktur
untuk industri seperti inkubator industri
dan pusat teknologi, pembangunan
akses keterampilan melalui interaksi
akademisi industri, program perlindungan hak atas kekayaan intelektual,
program pemberian lisensi produk,
pembangunan
fasilitas
pengujian
dan penerapan standar, serta promosi
penciptaan
kesadaran
masyarakat
tentang teknologi.
Di Filipina, fasilitas nonfiskal
diberikan pemerintah guna memberikan
dukungan langsung kepada investor,
mulai dari pelaksanaan program
penyederhanaan prosedur pendaftaran
usaha hingga rekonstruksi atau
rehabilitasi prasarana dan sarana publik
dalam rangka meningkatkan mutu
lingkungan fisik dan kelembagaan yang
dibutuhkan untuk kegiatan investasi.
Bob Lang, Direktur Badan Fiskal
Legislatif Wisconsin, terkait dengan
definisi fasilitas nonfiskal, mengatakan
bahwa “pada umumnya bentuk fasilitas
nonfiskal tidak memiliki efek fiskal,
namun jika ada efek fiskal, implikasi
dari pemberian fasilitas akan lebih besar
efek nonfiskal (peningkatan kelancaran
administrasi, produksi, kenyamanan
dan keamanan berusaha) dari pada efek
fiskalnya”.
Pandangan Bob Lang mengenai
batasan fasilitas nonfiskal, setidaknya

menjelaskan
bahwa
proyek
pembangunan sarana prasarana fisik
oleh pemerintah yang bertujuan
untuk kepentingan sosial-ekonomi
masyarakat merupakan suatu bentuk
fasilitas nonfiskal. Pemerintah dalam
pengadaan fasilitas nonfiskal seringkali
mengeluarkan dana atau anggaran,
namun dampak dari pemanfaatan
fasilitas tersebut akan diterima oleh
masyarakat dalam bentuk nonfiskal
seperti jasa dan nilai manfaat atas suatu
barang atau bangunan fisik.
Sebagai ilustrasi, pembangunan
Instalasi Pengolahan Air Limbah
(IPAL) oleh pemerintah untuk
digunakan secara bersama oleh
sekelompok industri kecil pada area
tertentu, dapat dikategorikan sebagai
fasilitas nonfiskal. Dalam hal ini, bentuk
fasilitas yang diterima pelaku usaha
adalah dalam bentuk nilai manfaat dari
IPAL. Dengan kata lain, meskipun
pemerintah mengeluarkan dana untuk
pembangunan IPAL namun tanah dan
bangunan fisik IPAL tetap merupakan
aset pemerintah. Dapat disimpulkan
bahwa efek dari pemanfaatan fasilitas
IPAL lebih bersifat nonfiskal baik bagi
pemerintah ataupun pelaku usaha itu
sendiri.
Sejalan dengan praktik pemberian
fasilitas nonfiskal di banyak negara,
Sebastian James, ekonom dari The
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World Bank Group, menyatakan
bahwa fasilitas nonfiskal merupakan
belanja langsung (direct expenditures)
ataupun bentuk-bentuk upaya lain
dari pemerintah untuk menurunkan
biaya investasi. Fasilitas nonfiskal juga
dapat dalam bentuk lain pengeluaran
pemerintah, misalnya hibah untuk
penciptaan lapangan kerja baru atau
pelatihan tenaga kerja yang disiapkan
untuk disalurkan kepada investasi
yang akan masuk. Ditambahkannya,
bahwa fasilitas non fiskal dapat juga
berupa kebijakan pemerintah di sektor
nonperpajakan, misalnya terkait dengan
akses pertanahan bagi sektor produktif
dan penciptaan iklim usaha.
Optimalisasi Pemanfaatan Fasilitas
Nonfiskal
Dengan
diterbitkannya
UU
Perindustrian,
pemerintah
berkesempatan untuk mengatur kembali
bentuk dan tata cara pemberian fasilitas
nonfiskal. Pasal 111 ayat (3) UU
Perindustrian mengamanatkan bahwa
bentuk dan tata cara pemberian fasilitas
nonfiskal diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
Ketentuan
tersebut
menegaskan bahwa perlu disusun dan
diterbitkannya PP yang mengatur
pemberian fasilitas nonfiskal bagi
pelaku usaha industri, baik perusahaan
industri ataupun perusahaan kawasan
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industri.
Sesuai
dengan
amanat
UU
Perindustrian,
Kemenperin
telah
menyusun RPP terkait Fasilitas
Nonfiskal. Dalam RPP tersebut
disebutkan bahwa fasilitas nonfiskal
didefinisikan sebagai “kemudahan
dari Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah yang diterima Perusahaan
Industri atau Perusahaan Kawasan
Industri dalam bentuk jasa, nilai
kegunaan atas hak, nilai kegunaan atas
barang dan/atau nilai kegunaan atas
bangunan fisik yang menimbulkan
manfaat atas penggunaan dari suatu hak,
barang atau bangunan fisik, baik dengan
atau tanpa adanya keuntungan komersial,
yang diberikan oleh Pemerintah dan/
atau Pemerintah Daerah tanpa diikuti
dengan perpindahan penguasaan atau
kepemilikan hak, barang atau bangunan
fisik tersebut kepada Perusahaan
Industri dan/atau Perusahaan Kawasan
Industri”.
Beberapa bentuk fasilitas nonfiskal
yang diusulkan dalam RPP tersebut,
antara lain dalam bentuk:
a. pelatihan peningkatan pengetahuan
dan keterampilan SDM industri;
b. sertifikasi kompetensi profesi bagi
SDM perusahaan industri;
c. pelimpahan hak produksi atas suatu
teknologi yang lisensi patennya
telah dipegang oleh pemerintah

dan/atau pemerintah daerah;
d. pembinaan
keamanan
dan/
atau
pengamanan
kegiatan
operasional sektor industri guna
keberlangsungan atau kelancaran
kegiatan logistik dan/atau produksi
bagi perusahaan industri atau
perusahaan
kawasan
industri
tertentu yang merupakan obyek
vital nasional;
e. sertifikasi produk dan/atau standar
teknis bagi perusahaan industri
skala kecil dan menengah;
f. pembangunan prasarana fisik bagi
perusahaan industri skala kecil
dan menengah serta perusahaan
kawasan industri yang berada di
wilayah perbatasan atau daerah
tertinggal; dan
g. penyediaan bantuan promosi hasil
produksi bagi perusahaan industri
atau promosi penggunaan lokasi
bagi perusahaan kawasan industri.
Pemberian fasilitas nonfiskal yang
yang diatur dalam RPP tersebut bersifat
“terbatas dan bersyarat”. Bersifat
“terbatas” artinya bahwa fasilitas
hanya diberikan pemerintah kepada
perusahaan industri dan perusahaan
kawasan industri yang telah memenuhi
kriteria-kriteria yang berkaitan dengan
upaya percepatan pembangunan industri
sebagaimana telah diatur dalam UU
No. 3 Tahun 2014. Sedangkan bersifat
“bersyarat” artinya bahwa fasilitas hanya
dapat diterima perusahaan industri dan
perusahaan kawasan industri setelah
mengajukan
permohonan
kepada
pemerintah
dan/atau
pemerintah
daerah serta telah memenuhi syaratsyarat untuk memperoleh suatu bentuk
fasilitas.
Adapun syarat umum yang harus
dipenuhi perusahaan industri dan
perusahaan kawasan industri untuk
dapat memperoleh fasilitas nonfiskal
adalah memiliki Izin Usaha Industri
atau Izin Usaha Kawasan Industri, serta
telah menyelesaikan seluruh kewajiban
perpajakan dengan membuktikan
penyelesaian kewajiban perpajakan
dengan Surat Keterangan Fiskal (Tax
Clearance). mi

Sosok

Fakhrudin, Direktur JSP Toys Factory

Produsen Lokal Mainan
Anak Utamakan Kualitas

T

idak harus pergi ke kota.
Membangun
desa,
ya
ciptakanlah
lapangan
pekerjaan di desa. Terbukti,
tiga serangkai bersaudara yang dimotori
Fakhrudin (31 tahun) semakin gencar
memperkuat usahanya memproduksi
mainan anak-anak.
Memasuki tempat usahanya di
Demak, lebih tepatnya di perbatasan
Demak-Kudus, Jawa Tengah, yang
kini memiliki 12 gedung produksi,
akhir bulan lalu, tak banyak orang
bakal menyangka. Dari depan hanyalah
pintu gerbang kecil, tetapi ternyata di
dalamnya begitu banyak gedung tempat
produksinya.

Di dalam gedung itu, sebanyak 800an buruh yang mayoritas perempuan
sedang bekerja memproduksi aneka
mainan anak. Di salah satu ruang
produksi,
mesin-mesin
bergerak
memproduksi biji plastik. Berton-ton
biji plastik dihasilkan dari bahan baku
yang diperoleh dari pengepul plastik
bekas.
Tak heran, tumpukan plastik
bekas, seperti ember dan perkakas
plastik, disimpan di salah satu gudang
penyimpanan. Dari bijih plastik itulah,
berbagai mainan diproduksi, seperti
mainan huruf dan angka, mainan
masak-masakan,
boneka,
telepon
genggam hingga mobil-mobilan plastik

yang cukup besar.
“Mengapa kita hanya mendatangkan
(impor) mainan anak-anak? Kalau

Media Industri • No. 04 - 2014

61

Sosok

pasarnya potensial, mengapa kita tidak
bikin sendiri mainan di sini?” tanya
Fakhrudin yang bermodalkan ijazah
SMA dan sedikit bisa menguasai bahasa
Mandarin.
Bekalnya
hanyalah
semangat,
pengetahuan dan mesin serta jaringan
pemasaran yang dimiliki ayahnya.
Hanya dalam waktu empat tahun,
pabriknya yang semula hanya terdiri
dari enam gedung, kini semakin
bertambah menjadi 12 gedung.
Keyakinannya membawa dia untuk
selalu mempercayai kemampuan anak
buahnya. Sampai-sampai, keterampilan
menjalankan mesin-mesin produksi
dilakukan secara otodidak.
Ribuan
jenis
mainan
telah
diproduksi. Yang namanya persaingan
bisnis, tetap dilakukan oleh tiga
serangkai bersaudara itu. Kakaknya
memegang posisi sebagai distributor.
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Berbagai kota di Indonesia menjadi
pasar yang harus dijadikan ujung
tombak pemasarannya. Namun, kata
Fakrudin, sang kakak juga memacu
motivasinya untuk bisa memproduksi
mainan dengan harga kompetitif.
“Kalau
produsen
lain
bisa
menawarkan mainan yang sama
namun harganya lebih murah dari
yang saya produksi, kakak saya tentu
akan mengambil mainan dari produsen
lain. Saya pun harus berpikir, mengapa
mainan saya harga produksinya lebih
mahal?” kata Fakhrudin.
Begitu juga dengan cara memperoleh
bahan baku. Kalau harga bahan baku
yang ditawarkan adiknya lebih mahal,
Fakhrudin pun tidak segan-segan
menolak dan lebih memilih membeli
dari pemasok bahan baku lain. Inilah
persaingan yang terus memotivasi
secara sehat kakak-beradik ini.

Kini, bagi Fakhrudin, tantangan
produsen mainan bukan hanya asal
memproduksi
secara
kompetitif.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian
Perindustrian
telah
menerbitkan
Peraturan
Menteri
Perindustrian
Nomor
24/M-IND/PER/4/2013
tentang pemberlakuan SNI mainan
secara wajib. Kemudian, peraturan
tersebut diimplementasikan dengan
Peraturan Direktur Jenderal Basis
Industri Manufaktur Nomor 02/
BIM/PER/1/2014. Peraturan yang
diterbitkan pada tanggal 17 Januari
2014 itu mencakup petunjuk teknis
pelaksanaan
pemberlakuan
dan
pengawasan penerapan SNI mainan
anak secara wajib.
Peraturan SNI yang masih dalam
tahap pengawasan tersebut berpotensi
disalahgunakan. Ini pun dialami
Fakhrudin, ketika sejumlah polisi
merangsek masuk ke pabriknya pada
bulan April lalu.
“Sejauh
saya
tahu, mainan
anak seperti asal Tiongkok, secara
sederhana memang bisa sangat
membahayakan. Produk Tiongkok
biasanya mengombinasikan antara
bentuk plastik dan cat semprot
berwarna emas atau perak. Keduanya
memang sangat memiliki daya lengket
yang kurang. Jadi, kalau sampai anakanak mengisap-isap mainan itu, cat
berwarna emas atau perak itu akan ikut
termakan. Mungkin ini salah satu yang
sangat diwaspadai pemerintah sehingga
mengeluarkan SNI wajib mainan anak,”
ujar Fakhrudin, yang menjadi produsen
mainan anak bermodalkan kepercayaan
orang Tiongkok.
Dalam menuju tantangan kebutuhan
yang semakin inovatif dan bertanggung
jawab, industri mainan anak di
Indonesia sebenarnya sudah berupaya
hanya dengan mengombinasikannya
dengan stiker. Bukan dengan cat yang
membahayakan. Bahkan, Fakhrudin
sendiri mengakui, campuran pewarna
di industri mainannya mulai memasuki
sifat foodgrade dengan menggunakan
bahan baku tepung ketela. Ini tentu
langkah yang bagus dan patut ditiru
oleh para produsen lain dalam rangka
memenuhi ketentuan SNI wajib
mainan anak tersebut. mi
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