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Pengantar redaksi

Para pembaca majalah Media Industri yang budiman, tanpa terasa kini
kita sudah berada di penghujung tahun 2008. Berbagai peristiwa sepanjang
tahun 2008 telah kita lampaui. Pada semester pertama tahun 2008 lalu kita
mengalami terjadinya lonjakan berbagai harga komoditi di pasar dunia. Lonjakan
harga berbagai komoditi dunia itu di satu sisi menguntungkan perekonomian
nasional karena banyak komoditi ekspor Indonesia yang mengalami lonjakan
harga sehingga perolehan devisa dari ekspor komoditi tersebut pun turut
mengalami lonjakan. Namun di sisi lainnya, industri nasional yang selama
ini banyak menggantungkan diri terhadap pasokan bahan baku impor, juga
mengalami dampak berupa eskalasi biaya produksi yang cukup tinggi.
Selanjutnya, di paruh kedua tahun 2008, peristiwa yang sebaliknya justru
mewarnai perekonomian dunia. Harga berbagai komoditi ekspor nasional
mengalami penurunan yang sangat drastis sebagai akibat dari krisis keuangan
global yang dipicu oleh skandal kredit perumahan di Amerika Serikat.
Rupanya skandal kredit perumahan di negeri Paman Sam itu telah menyeret
perekonomian dunia ke jurang krisis ekonomi yang sangat parah, termasuk
juga membawa dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.
Menciutnya likuiditas keuangan para pelaku ekonomi di negara-negara
maju seperti Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang dan berbagai negara
Asia lainnya telah mengakibatkan anjloknya permintaan berbagai produk
ekspor dari Indonesia di pasar mancanegara. Sesuai dengan hukum pasokan
dan permintaan (supply-demand) yang juga dikenal dengan mekanisme
pasar, anjloknya permintaan pasar di tengah pasokan yang melimpah akan
mengakibatkan meorosotnya harga berbagai produk di pasar.
Untuk mengantisipasi dan mengatasi dampak negatif dari krisis keuangan
global terhadap industri di dalam negeri khususnya dan perekonomian
nasional pada umumnya, pemerintah telah mengambil berbagai langkah yang
diperlukan. Karena itu, dalam edisi majalah Media Industri kali ini, Dewan

Lonjakan harga berbagai
komoditi dunia itu di satu sisi
menguntungkan perekonomian
nasional karena banyak komoditi
ekspor Indonesia yang mengalami
lonjakan harga sehingga perolehan
devisa dari ekspor komoditi
tersebut pun turut mengalami
lonjakan.

Redaksi sengaja mengangkat laporan utama mengenai berbagai langkah
penyelamatan industri yang ditempuh pemerintah.
Dalam rubrik kebijakan kami juga mengetengahkan berbagai informasi
mengenai kebijakan antisipatif yang diambil pemerintah dalam rangka
meredam dampak negatif dari krisis keuangan global dewasa ini. Para pembaca
yang budiman juga masih tetap dapat menyimak berbagai informasi yang
menarik dalam rubrik Ekonomi dan Bisnis, Insert, Teknologi dan Profil.
Akhirnya, melalui edisi terakhir majalah Media Industri di tahun 2008
ini, kami Dewan Redaksi menyampaikan selamat merayakan Hari Raya Natal
2008 dan selamat Tahun Baru 2009. Sampai jumpa pada edisi majalah Media
Industri berikutnya di tahun mendatang. Terima kasih.
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Laporan Utama

Menyelamatkan Industri
dari Dampak Krisis
Bagi perekonomian Indonesia, sektor industri merupakan sektor
ekonomi yang sangat penting. Sebab, sektor ini mampu memberikan
kontribusi yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

H

al itu terlihat dari relatif
tingginya konstribusi sektor
industri terhadap dua faktor
kunci pertumbuhan ekonomi,
yaitu kinerja ekspor khususnya ekspor non
migas dan terhadap penyerapan tenaga
kerja.
Sektor ini pula yang selama ini mampu
menopang pasar domestik guna memenuhi
kebutuhan masyarakat konsumen di tanah
air sekaligus sebagai sektor ekonomi yang
dapat diandalkan untuk menekan pelarian
devisa akibat kegiatan impor dengan
mensubstitusi produk impor.
Karena itu, sungguh suatu langkah
yang sangat tepat apabila sektor yang
cukup vital bagi perekonomian nasional ini
mendapatkan prioritas pemerintah untuk
diselamatkan atau dilindungi dari dampak
krisis keuangan global yang kini sudah mulai
dapat dirasakan dampaknya oleh para pelaku
industri nasional.
Krisis keuangan global yang dipicu
oleh skandal kredit perumahan Sub Prime
Mortgage di Amerika Serikat (AS) itu
sebetulnya tidak menimbulkan dampak
secara langsung terhadap industri
nasional. Sebab, krisis keuangan global ini
sebetulnya lebih banyak mempengaruhi
sektor keuangan dalam hal ini perbankan,
yaitu berupa menciutnya likuiditas US$ di
perbankan nasional yang diikuti dengan
terus merosotnya nilai tukar rupiah.
Di sisi lain, akibat dari krisis keuangan
global tersebut negara-negara mitra dagang
utama Indonesia yang selama ini banyak
mengimpor berbagai produk Indonesia,
seperti AS, Uni Eropa (UE) dan Jepang justru
merupakan negara yang paling terpukul
oleh krisis keuangan global itu. Masyarakat
di negara-negara tersebut kini mengalami
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Industri Tekstil dan Produk Tekstil merupakan sektor yang paling terkena dampak krisis
keuangan di AS. Permintaan pasar AS yang merupakan pasar ekspor tradisional TPT
berkurang akibat krisis ini.

Laporan Utama

Industri baja ikut terkena

penurunan kemampuan finansial akibat
krisis keuangan itu. Konsekuensi lebih lanjut
dari fenomena penurunan kemampuan
finansial ini adalah merosotnya permintaan
berbagai macam barang kebutuhan
masyarakat di negara-negara yang terkena
krisis. Karena dengan kemampuan finansial
yang makin terbatas mereka kini akan lebih
mengutamakan pemenuhan barang-barang
kebutuhan pokok.
Sesuai dengan hukum mekanisme
pasar, maka menurunnya permintaan di
pasar ekspor juga telah mengakibatkan
harga berbagai produk unggulan ekspor
nasional mengalami penurunan cukup
drastis dalam beberapa bulan terakhir
ini. Penurunan harga yang cukup drastis
ini menimbulkan permasalahan tersendiri
bagi kalangan produsen dan eksportir.
Sebab, situasi itu justru mendorong
kalangan importir di luar negeri untuk tidak
mematuhi kontrak pembelian yang sudah
ditandatangani beberapa bulan sebelumnya
ketika harga produk-produk tersebut masih
relatif tinggi. Akibatnya, banyak kalangan
importir di luar negeri yang membatalkan
kontrak impor, sebagian importir lainnya
mengajukan negosiasi ulang terhadap harga
yang tercantum di dalam kontrak. Kondisi
tersebut kini banyak dialami oleh eksportir
furniture, sepatu, TPT, baja, keramik, CPO,
karet, kakao, kopi dan lain-lain.
Inilah sebetulnya permasalahan yang
dihadapi industri nasional kita dewasa ini.
Di satu sisi industri kita mengalami kesulitan
likuiditas, khususnya US$ dan merosotnya
nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut akan
sangat menyulitkan pelaku industri dalam
melakukan impor bahan baku, komponen
dan barang modal. Di sisi yang lain industri
nasional menghadapi ancaman penurunan
permintaan di pasar ekspor.
Penurunan permintaan di negara
tujuan ekspor utama juga akan dialami
produk industri dari negara-negara pesaing
Indonesia seperti China, India, Vietnam,
Thailand, Malaysia dan lain-lain. Kondisi ini
dikhawatirkan akan makin memperparah
dampak krisis keuangan global terhadap
industri nasional. Sebab. produk ekspor
dari negara-negara pesaing akan dialihkan
pasarnya ke negara lain termasuk ke
Indonesia. Kalau hal itu sampai terjadi maka
situasi yang dihadapi industri nasional
akan menjadi semakin berat karena pasar
domestik pun dibanjiri produk impor.
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Menciutnya likuiditas US$ dan
merosotnya nilai tukar rupiah akan sangat
menyulitkan bagi industri yang selama ini
sangat tergantung kepada pasokan bahan
baku, komponen dan barang modal impor.
Sebab, dengan menciutnya likuiditas US$
maka industri di dalam negeri menjadi
sulit untuk mendatangkan bahan baku,
komponen dan barang modal impor.
Sementara itu, kalau pun likuiditas US$-nya
ada, maka merosotnya nilai tukar rupiah
terhadap US$ akan membuat impor bahan
baku dan komponen menjadi semakin mahal
sehingga akan mempengaruhi (membebani)
daya saing produk industri yang dihasilkan
di dalam negeri.
Merosotnya nilai tukar rupiah sendiri
sebetulnya merupakan insentif bagi ekspor
produk industri kita. Namun hal itu hanya
terbatas bagi produk industri yang berbasis
pada sumber daya lokal, seperti industri
agro, industri yang berbasis hasil hutan dan
industri yang berbasis hasil pertambangan.
Sebaliknya bagi industri yang masih banyak
mengandalkan pasokan bahan baku,
komponen dan barang modal impor, maka
merosotnya nilai tukar rupiah tidak lagi
menjadi insentif yang menggiurkan.
Dalam rapat dengar pendapat dengan
Komisi VI DPR RI belum lama ini Inspektur
Jenderal Departemen Perindustrian Sakri
Widhianto mengatakan bagi industri di
dalam negeri krisis keuangan global yang
terjadi dewasa ini mengakibatkan tiga
dampak utama. Pertama, terganggunya
pasar dalam negeri; kedua melemahnya
pasar ekspor khususnya di AS, UE, Jepang,

RRT dan lain-lain; dan ketiga tertundanya
rencana perluasan dan investasi.
“Akibat melemahnya pasar AS, UE,
Jepang dan lain-lain maka terdapat
kecenderungan negara-negara pengekspor
akan mengalihkan pasarnya ke wilayah lain
termasuk Indonesia yang dianggap cukup
potensial. Produk yang diperkirakan akan
dilempar ke Indonesia antara lain tekstil
dan produk tekstil (TPT), baja, elektronik,
keramik, makanan dan minuman serta
produk kayu. Produk-produk tersebut
diperkirakan berasal dari RRT dan negaranegara Asia lainnya,” kata Sakri.
Sementara itu, tambah Sakri, di pasar
ekspor akan terjadi persaingan yang
makin ketat dalam memperebutkan pasar
akibat melemahnya pasar AS, UE dan
Jepang. Akibat makin ketatnya persaingan
tersebut, sejumlah produk ekspor Indonesia
diperkirakan akan terkena dampak cukup
berarti, seperti TPT, produk karet, produk
kayu, pulp dan kertas, minyak sawit dan
produk-produk logam.
Dampak lainnya yang juga cukup
mengkhawatirkan adalah terganggunya
rencana perluasan dan investasi oleh
industri-industri di dalam negeri. Akibat krisis
keuangan global ini mereka diperkirakan
abkan menunda rencana perluasan dan
investasi. Industri dimaksud diantaranya
adalah industri baja, semen, petrokimia,
alas kaki, otomotif dan komponennya,
serta terganggunya program restrukturisasi
industri TPT.
Ketiga dampak tersebut tentu saja akan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di

dalam negeri. Sebab, semua faktor tersebut,
baik pasar dalam negeri, pasar ekspor serta
ekspansi usaha dan investasi baru merupakan
faktor-faktor pendorong pertumbuhan
ekonomi.
Karena itu, kata Sakri, pemerintah perlu
segera turun tangan untuk melakukan
langkah-langkah penyelamatan industri
dan perlindungan industri. Langkah
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langkah-langkah ansitispasi untuk sektor
IKM.
Langkah-langkahtersebutakandilakukan
kepada kelompok industri tertentu yang
memang sangat dominan mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi, yaitu industri padat
karya dan berorientasi ekspor; industri yang
menunjang pertumbuhan; dan IKM. Dengan
mendorong industri-industri tersebut maka
diharapkan akan dicapai pertumbuhan
ekonomi pada tahun 2009 setidaknya 6%.
Menurut Sakri, langkah antisipasi
awal terdiri dari dua langkah utama, yaitu
melakukan pengamanan pasar dalam negeri,
dan melakukan diversifikasi pasar ekspor.
Semua langkah aksi pengamanan dalam
negeri diharapkan sudah dapat dilaksanakan
paling lambat pada Desember 2008,
sedangkan untuk langkah aksi diversifikasi
pasar ekspor diharapkan dapat dilaksanakan
paling lambat Juli 2009.

Industri Alas Kaki, melemahnya pasar
ekspor di Amerika Serikat membuat industri
alas kaki harus bersiap-siap merumahkan
karyawannya.

penyelamatan itu dilakukan melalui
empat tahapan langkah, yaitu langkahlangkah antisipasi awal; melindungi dan
menyelamatkan industri padat karya dan
yang memiliki kemampuan ekspor tinggi
terutama pada pasar-pasar yang melemah;
melaksanakan langkah-langkah antisipasi
untuk penyelamatan industri pada cabangcabang industri tertentu; serta melaksanakan

Pengamanan Pasar Dalam Negeri
Langkah pengamanan pasar dalam
negeri yang akan dilakukan pemerintah
adalah mendorong penggunaan produk
industri dalam negeri dengan menyusun
Inpres/Keppres agar pengadaan barang
pemerintah, BUMN dan KKKS menggunakan
produksi dalam negeri, melakukan kampanye
P3DN (program penggunaan produksi dalam
negeri) serta merumuskan insentif untuk
pengguna produk industri dalam negeri dan
disinsentif bagi yang tidak menggunakan
produk industri dalam negeri. Diharapkan
semua langkah aksi tersebut sudah dapat
dilaksanakan paling lambat pada bulan
Desember 2008.
Langkah lainnya dalam rangka
mengamankan pasar dalam negeri adalah
menanggulangi penyelundupan dan
mengamankan produk dalam negeri.
Untuk menangkal penyelundupan ke dalam
Menteri Perindustrian telah mengusulkan
agar Tim Nasional Peningkatakan Ekspor
dan Peningkatan Investasi (Timnas PEPI)
yang bertugas/berfungsi melakukan
penanggulangan penyelundupan lebih
diintensifkan, diefektifkan dan diperkuat.
Selain itu juga perlu dilakukan koordinasi
dengan atase teknis mengenai angkaangka ekspor impor antar Indonesia dan
negara tujuan. Sedangkan untuk menangkal
penyelundupan ke luar langkah yang
dilakukan antara lain meninjau kembali
berbagai rekomendasi yang dikeluarkan

untuk barang-barang yang dilarang/diatur
ekspornya seperti scrap, rotan dan lain-lain.
Untuk mengamankan produk dalam
negeri, Depperin menilai perlunya penerapan
kebijakan tata niaga dan Safeguard. Dalam
hal ini Depperin telah mengusulkan kepada
Departemen Perdagangan untuk mengatur
katup impor barang jadi tertentu/strategis
serta membuat sistem peringatan dini (early
warning system) untuk menangkal dampak
negatif membanjirnya barang impor.
Sementara itu, mengingat tarif bea
masuk saat ini sudah terlalu rendah yang
mengakibatkan produk impor berpotensi
membanjiri pasar dalam negeri. Tarif BM
masih akan diturunkan sesuai penjadwalan
pada program harmonisasi tarif sehingga
akan memberatkan produk lokal dalam
bersaing di pasar domestik. Karena itu,
Depperin mengusulkan agar sisa program
penurunan tarif BM sampai tahun 2010
dapat ditunda. Apabila penundaan jadwal
penurunan tarif BM secara keseluruhan tidak
dapat dilakukan, Depperin mengusulkan
agar program penurunan tarif BM tahun
2009 dapat ditunda. Beberapa produk
industri yang sudah diusulkan penundaan
penurunan tarif BM-nya antara lain keramik,
baja, karet/rubber rolls, bahan baku kabel
fiber optic.
Kesepakatan Free Trade Agreement
(FTA) dengan negara-negara yang berpotensi
sebagai pesaing dapat menimbulkan
ancaman terhadap produk dalam negeri di
pasar domestik karena adanya perlakuan
preferensi tarif BM. Terkait dengan masalah
tersebut pemerintah akan mengkaji ulang
produk industri yang masuk dalam lingkup
FTA dan kalu perlu Depperin mengusulkan
untuk menunda sementara penurunan tarif
BM Preferensi.
Untuk menjamin ketersedian bahan
baku bagi industri di dalam negeri, masih
diperlukan kebijakan Bea Keluar (Pajak
Ekspor) yang dapat menghambat ekspor
bahan baku. Terkait dengan hal ini pemerintah
akan melakukan analisa cost & benefit untuk
menetapkan usulan besaran pengenaan bea
keluar terhadap ekspor produk kulit, rotan
dan CPO sesuai PP No. 55 tahun 2008.
Masih dalam rangka mengamankan pasar
dalam negeri, Depperin menilai perlunya
diberikan fasilitas insentif fiskal kepada
industri yang mempunyai peran penting bagi
kepentingan umum, penyerapan tenaga kerja
dan penghasil devisa, namun bahan baku/
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Industri Alas Kaki, selama ini merupakan salah satu andalan ekspor nasional

penolong dan komponennya masih besar
ketergantungannya terhadap impor. Dalam
hal ini Depperin telah mengusulkan kepada
Menteri Keuangan untuk memberikan
insentif berupa pembebasan bea masuk
dalam bentuk Bea Masuk Ditanggung
Pemerintah (BMDTP) pada tahun 2009
sebesar Rp 2,1 triliun kepada 10 industri,
yaitu industri alumunium lembaran, baja,
tinplate, susu, kimia, otomotif, elektronika,
telematika, kapal dan alat tulis. Apabila
diperlukan, pemberian fasilitas insentif itu
dapat dilanjutkan pada tahun 2010.
Krisis ekonomi global juga diperkirakan
akan makin mendorong masuknya produk
impor dengan harga murah dan bermutu
rendah. Kondisi ini akan menempatkan
konsumen di dalam negeri pasa posisi
yang sangat rawan. Karena itu, Depperin
juga telah mengusulkan agar pemerintah
meningkatkan perlindungan konsumen dan
menjaga persaingan yang sehat melalui
pemberlakuan SNI secara wajib terhadap
sejumlah produk seperti sepatu, korek api,
mainan anak, velg untuk kendaraan bermotor
roda dua dan empat, lampu halogen untuk
kendaraan bermotor, perangkat klakson,
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tangki air silinder vertical polietilen,
perlengkapan makanan dan minuman dari
melamin, wadah makanan dan minuman
dan polietilen. Dalam hal ini Depperin
akan menyusun SNI yang diperlukan untuk
melindungi konsumen dan meningkatkan
mutu produk dalam negeri.
Diversifikasi Pasar Ekspor
Menciutnya pasar ekspor akibat
menurunnya permintaan di negara-negara
tujuan ekspor utama juga diperparah
dengan macetnya fasilitasi ekspor-impor
dari perbankan nasional dalam kegiatan
perdagangan internasional. Karena itu,
dalam rangka melakukan diversifikasi
pasar ekspor Depperin juga mengusulkan
agar pemerintah bersama dunia usaha
meningkatkan promosi ekspor antar lain
dengan mencari alternatif Trade Financing
non L/C. Langkah lainnya adalah membuka
tujuan ekspor baru dengan meningkatkan
koordinasi antar instansi terkait dan dunia
usaha serta perwakilan di luar negeri dalam
rangka mencari peluang diversifikasi produk
ekspor. Selain itu, pemerintah juga akan
memberikan peluang melakukan ekspor yang

lebih besar kepada IKM dan Industri Kreatif
dengan memberikan insentif mengikuti
pameran-pameran produk di dalam dan luar
negeri.
Upaya lainnya adalah memperluas
kerjasama perdagangan dengan negara
lain dalam rangka meningkatkan kapasitas
ekspor nasional ke negara tujuan ekspor
baru, seperti Timur Tengah, Afrika dan Rusia.
Pemerintah juga akan melakukan market
intelligence untuk menerobos pasar non
tradisional.
Untuk mengatasi persoalan makin
meningkatkan persaingan di pasar ekspor,
pemerintah antara lain akan meningkatkan
dan menerapkan online networking business
intelligence yang dapat memberikan
informasi mengenai status ekspor dan impor
produk negara-negara asing dalam bentuk
situs online yang dikelola oleh lembagalembaga perwakilan Indonesia di luar
negeri.
Langkah lainnya adalah meningkatkan
peran para Atase Perdagangan untuk
melakukan promosi produk unggulan
ekspor Indonesia; membangun citra produk
Indonesia di mata internasional dengan
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memberikan jaminan bahwa produk tersebut
terjamin dan ramah lingkungan, antara lain
dengan sertifikasi REACH (Registration,
Evaluation, Authorization Chemicals) dan
sustainable demand and supply Indonesian
product. Selain itu, pemerintah juga akan
meningkatkan dan memperluas pemanfaatan
jasa trading ekspor produk (brokers) yang
telah diakui oleh negara-negara tujuan
ekspor.
Antisipasi per Cabang Industri
Departemen Perindustrian bersama
departemen terkait lainnya kini sedang
mempersiapkan berbagai langkah kongkrit
untuk mengantisipasi dampak negatif
dari krisis keuangan global terhadap
swjumlah cabang industri di dalam negeri.
Beberapa cabang industri yang akan
segera mendapatkan terapi penyelamatan
dalam rangka langkah antisipasi ini
diantaranya adalah industri padat karya
dan ekspor (industri makanan, minuman
dan tembakau; tekstil dan produk tekstil;
alas kaki, elektronika konsumsi; furniture
dan komponennya; rotan olahan), industri
pendorong pertumbuhan (industri pulp dan
kertas; petrokimia; barang galian non logam;
baja; otomotif; telematika; barang-barang
karet (ban) dan kosmetika).
Berikut ini disajikan beberapa contoh
langkah antisipatif yang akan diambil
pemerintah terhadap sejumlah cabang
industri:
a. Industri Makanan, Minuman dan
Tembakau
Cabang industri makanan, minuman dan
tembakau merupakan industri yang cukup
banyak menghasilkan devisa dan mampu
menyerap tenaga kerja dalam jumlah cukup
besar.
Pada tahun 2007 cabang industri ini
berhasil meraih nilai ekspor sebesar US$
7,75 miliar atau naik dibandingkan tahun
2006 yang menghasilkan devisa senilai
US$ 5,96 miliar. Sampai dengan bulan Mei
2008, cabang industri ini telah menghasilkan
devisa sebesar US$ 4,6 miliar. Negara tujuan
ekspor utama produk dari cabang industri ini
adalah Singapura, Jepang dan AS, sedangkan
negara pesaing utama di pasar ekspor adalah
Malaysia, Thailand dan RRT.
Sementara itu, dilihat dari penyerapan
tenaga kerja, cabang industri ini pada tahun
2007 lalu mampu mempekerjakan 1,23 juta

orang atau naik dibanding tahun 2006 yang
mencapai 1,14 juta orang.
Selain menghasilkan devisa dari ekspor,
industri ini juga membelanjakan valuta
asingnya untuk kegiatan impor bahan
baku dan lain-lain. Pada tahun 2007 impor
bahan makanan, minuman dan tembakau
Indonesia mencapai nilai US$ 3,9 miliar, naik
dibandingkan tahun 2006 yang mencapai
US$ 2,7 miliar.
Masuknya produk makanan minuman
dan tembakau (secara legal maupun illegal)
dari negara lain yang sedianya diekspor ke
AS atau Eropa tentu saja akan mengganggu
pasar dalam negeri. Karena itu, diperlukan
upaya untuk melindungi pasar dalam negeri
dengan memperketat masuknya produk
makanan, minuman dan tembakau impor
melalui pemberian label khusus untuk impor
yang berisiko rawan penyelundupan, dan
verifikasi produk-produk impor tertentu
yang rawan dari penyelundupan.
Upaya lainnya adalah meningkatkan
pengawasan dan penindakan peredaran
produk makanan minuman yang diimpor
secara illegal; memberlakukan safeguard
atau anti dumping untuk perdagangan
unfair; serta meningkatkan mutu produk
dalam negeri dalam rangka mendukung
kampanye pemakaian produk buatan dalam
negeri.
Untuk mengatasi terganggunya kinerja
ekspor produk makanan minuman dan
tembakau akibat menurunnya permintaan
dari AS, Depperin telah mengusulkan
dilakukannya promosi pasar ekspor baru
yang lebih gencar seperti ke Timur Tengah,
Asia Timur dan Eropa Timur melalui promosi
dan kerjasama bilateral/multilateral.
Untuk membantu industri nasional
mengatasi penurunan daya saing produk
akibat krisis keuangan global, pemerintah
akan memberikan fasilitas BMDTP terhadap
sejumlah industri dalam melakukan impor
bahan baku seperti susu, gandum dan
kedelai.
b. Industri TPT
Kinerja industri TPT sebagai motor
penghasil devisa negara sudah tidak perlu
diragukan lagi. Selama berpuluh-puluh tahun
lamanya industri ini menjadi andalan ekspor
maupun dalam penyerapan tenaga kerja.
Pada tahun 2007 lalu TPT mencapai US$
9,81 miliar, naik dibandingkan nilai ekspor
2006 yang mencapai US$ 9,4 miliar. Sampai

dengan bulan Mei 2008 nilai ekspor TPT
telah mencapai US$ 4,34 miliar. Sementara
itu, jumlah tenaga kerja yang terlibat di
industri TPT mencapai 1,234 juta orang pada
tahun 2007, naik dari 1,19 juta orang pada
tahun 2006.
Industri TPT nasional mengekspor sekitar
70% dari produknya ke berbagai negara dan
hanya memasok sekitar 25% dari produknya
ke pasar domestik. Negara tujuan ekspor
TPT Indonesia terutama adalah AS, UE dan
Jepang dengan negara pesaing diantaranya
China, Mexico, India, Vietnam, Bangladesh,
Pakistan, Honduras, Kamboja, Kanada, Turki,
Swiss dan Hong Kong.
Industri TPT di dalam negeri sudah mulai
merasakan dampak krisis keuangan global
dengan mulai permintaan TPT dari negara
tujuan ekspor. Sampai dengan Juli 2008 nilai
total impor TPT AS turun 3,02% sedangkan
volumenya turun 5,05%.
Berdasarkan pada fakta di atas dan
bahwa struktur biaya produksi apparel terdiri
dari bahan baku/penolong sebesar 47%-50%
dan biaya tenaga kerja sebesar 27%-30%,
maka agar produk apparel Indonesia dapat
tetap diterima di pasar AS dan UE industri
TPT nasional perlu beberapa langkah,
yaitu menekan biaya produksi melalui

Garmen, industri TPT nasional juga terpukul oleh
maraknya produk China di pasar domestik.
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Furniture hasil pengembangan IKM, kesulitan likuiditas perbankan membuat perbankan
memperketat persyaratan pinjaman kredit ke IKM.

penggunaan bahan baku kain produksi
dalam negeri; penetapan UMR yang lebih
bijaksana; mempertahankan tarif energi;
melanjutkan program restrukturisasi
permesinan; menjaga kualitas produk;
dan mencari pasar baru dan memperbesar
pasar dalam negeri.
c. Industri Alas Kaki
Industri alas kaki nasional merupakan
salah satu industri yang memiliki peranan
cukup besar dalam menghasilkan devisa
ekspor dan penyerapan tenaga kerja.
Pada tahun 2007 nilai ekspor alas kaki
nasional mencapai US$ 1,64 miliar, naik
dari US$ 1,60 miliar pada tahun 2006. Pada
semester I (Januari sampai Juni 2008) nilai
ekspor produk alas kaki mencapai US$
0,94 miliar. Sementara, jumlah tenaga
kerja yang terserap industri ini mencapai
415.000 orang pada tahun 2007, naik dari
398.500 orang pada tahun 2006.
Industri alas kaki nasional selama
ini lebih banyak menggarap pasar
domestik ketimbang pasar ekspor dengan
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Sawit, beberapa kalangan importir luar negeri
banyak yang membatalkan kontrak impor ataupun
meminta negosiasi ulang.

perbandingan 5,2% : 94,8%. Negara
tujuan ekspor alas kaki Indonesia
adalah AS, Eropa, Asia Timur, Timur
Tengah dan Afrika. Sedangkan negara
pesaing utama di pasar ekspor adalah
China, Italia, Hong Kong, Vietnam,
Thailand dan India.
Beberapa persoalan yang mungkin
timbul sebagai dampak dari krisis
keuangan global terhadap industri alas
kaki nasional diantaranya tertundanya
realisasi investasi sebesar US$ 200 juta
akibat krisis likuiditas perbankan dan
kenaikan suku bunga; langkanya dana
segar di sistem perbankan maupun
pasar saham serta menurunnya peluang
pasar. Untuk mengatasi persoalan
tersebut, Depperin mengusulkan
agar otoritas moneter dan perbankan
nasional merelaksasi kemudahan
kredit, mempertahankan suku bunga
pada tingkat yang wajr, dan pemberian
kemudahan prosedur dan insentif
investasi.
Persoalan lainnya yang dihadapi
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industri alas kaki adalah menurunnya ekspor
akibat perubahan pola belanja yang lebih
mengutamakan kebutuhan primer dan
melemahnya daya beli konsumen luar negeri,
melemahnya daya beli di dalam negeri, makin
ketatnya persaingan, mahalnya harga bahan
baku, menurunnya permintaan/order dari
multi national corporation, naiknya harga
jual alas kaki di pasar domestik dan turunnya
volume perdagangan.
Untuk mengatasi berbagai persoalan
tersebut
Depperin
mengusulkan
dilakukannya lobi kepada partner dagang
secara intensif untuk konsolidasi pasar
internasional; stabilisasi harga energi untuk
mempertahankan daya saing; memperlancar
arus impor bahan baku untuk menjamin
kelancaran produksi; memberikan insentif
ekspor; meningkatkan fasilitas dan
kemudahan yang terkait dengan administrasi
ekspor (L/C). Langkah lainnya yang perlu
diambil adalah meningkatkan pengamanan
pasar domestik dengan penerapan NPIK,
pencegahan impor illegal, peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri serta
meningkatkan daya beli melalui optimalisasi
belanja pemerintah (APBN).
d. Industri Baja
Berbeda dengan persoalan di industri
lain, dampak krisis keuangan global
terhadap industri baja nasional lebih banyak
mempengaruhi pasar baja domestik. Sebab,
selama ini ekspor baja Indonesia ke AS
terhitung sangat kecil jika dibandingkan
dengan total impor baja AS. Pada tahun 2007
impor baja AS diperkirakan mencapai 42 juta
ton per tahun. Negara eksportir utama baja
ke AS adalah Kanada (9,1 juta ton), Brazil
(7,2 juta ton), Mexico (4,2 juta ton), RRT (3,1
juta ton) dan Rusia (2,6 juta ton). Sedangkan
Indonesia sendiri menempati urutan ke-46
sebagai eksportir baja ke AS dengan volume
ekspor hanya 17.900 ton.
Sebaliknya impor baja Indonesia pada
tahun 2007 mencapai US$ 5,04 miliar atau
naik 34,4% dibandingkan nilai impor tahun
2006 yang mencapai US$ 3,75 miliar. Negara
pengekspor baja ke Indonesia pada tahun
2007 adalah RRT (21,72%), Jepang (16,86%),
Ukraina (9,93%), Korea (6,65%), Australia
(5,32%) dan lain-lainnya (39,52%).
Situasi krisis keuangan global akhirakhir ini diperkirakan menimbulkan dampak
berupa terjadinya pengalihan target ekspor
baja RRT, India dan Malaysia antara lain ke

Indonesia. Padahal selama ini banyak kasus
penyelundupan baja, yaitu penyimpangan
importasi HRC antara lain dengan cara
under invoicing, pelarian kode HS dan
penghindaran pembayaran BMAD.
Langkah antisipasi penanganan yang
diusulkan Depperin adalah menerapkan non
tarif barrier seperti penerapan SNI wajib,
tata niaga impor (verifikasi dan Approval
Permit) seperti yang dilakukan Malaysia.
Depperin juga mengusulkan agar pemerintah
menerapkan instrumen Safeguard terhadap
produk baja terutama dari RRT yang masih
menerapkan Tax Rebate untuk produk hilir
baja seperti paku, besi beton, pipa, seng,
kawat baja dan produk baja hilir lainnya.
Upaya lainnya yang masih bisa dilakukan
adalah mengefektifkan pengawasan
pelaksanaan BMAD untuk produk HRC yang
berasal dari RRT, India, Thailand, Taiwan dan
Rusia.
Langkah Antisipasi untuk IKM
Khusus untuk industri kecil menengah
(IKM) Depperin telah mempersiapkan resep
khusus guna mengantisipasi dampak negatif
yang mungkin timbul dari krisis keuangan
global. Langkah antisipasi khusus itu perlu
diambil karena IKM memiliki karakteristik
yang berbeda dengan industri besar.
Dilihat dari aspek bahan baku, IKM
selama ini tidak terlalu bergantungt kepada
bahan baku impor karena semua terpenuhi
oleh pasokan dalam negeri, kecuali IKM
tertentu seperti tahu, tempe, asesoris
sandang dan lain-lain. Persoalan yang muncul
biasanya adalah sulitnya memperoleh bahan
baku impor, kalaupun dapat diperoleh,
harganya sangat tinggi. Untuk kasus
seperti itu Depperin mengusulkan agar IKM
difasilitasi untuk memperoleh akses bahan
baku secara cepat dan mudah. Depperin
juga mengusulkan kepada Tim Tarif untuk
menurunkan bea masuk bahan baku impor
yang tidak dapat disubstitusi.
Dari aspek pembiayaan, krisis keuangan
dewasa ini diperkirakan akan mengakibatkan
perbankan mengalami kesulitan likuiditas
karena adanya penarikan dana oleh nasabah
yang cukup besar. Padahal KUR selama ini
merupakan salah satu alternatif pembiayaan
yang masih dapat dipertahankan dan
ditingkatkan nilai pinjamannya. Persoalan
yang mungkin muncul kemudian adalah
perbankan akan lebih selektif/ketat dalam
menyalurkan kredit. Untuk mengatasinya

Depperin mengusulkan kepada Menteri
Keuangan untuk menyediakan APBN
dalam rangka mendukung kredit program
bagi IKM. Selain itu, Depperin juga menilai
perlunya peningkatan kemampuan IKM
dalam mengelola keuangan agar menjadi
bankable.
Dari aspek pemasaran, selama ini
sebagian besar produk IKM diserap di
pasar dalam negeri, baik melalui penjualan
langsung, pasar tradisional, pasar spesifik,
pasar ritel dan pasar modern. Karena
krisis keuangan global ini diperkirakan
akan terjadi penundaan pembayaran dari
pembeli (perusahaan ritel) kepada IKM
sebagai pemasok. Untuk mengatasinya
Depperin mengusulkan agar IKM lebih
mengkonsentrasikan pemasaran produknya
ke pasar ritel yang pembayarannya tunai.
Depperin juga mengusulkan agar syarat
perdagangan (trading term) direvisi
sehingga produksi IKM tidak terganggu serta
mendorong buyers untuk memprioritaskan
pembayaran kepada IKM.
Mengingat pasar domestikselama ini
menyerap sekitar 81% produk IKM dan
sisanya 19% diserap pasar ekspor (termasuk
ekspor ke AS 1,27%) maka krisis keuangan
global ini selain memukul konsumen
di dalam negeri, juga konsumen di pasar
ekspor. Di dalam negeri konsumen akan
terpukul karena naiknya harga jual akibat
kenaikan harga bahan baku dan biaya
produksi. Sementara order dari pasar ekspor
akan berkurang karena menurunya daya beli
konsumen asing.
Langkah antisipasi yang diajukan
Depperin adalah meningkatkan promosi
dan pemasaran ke berbagai negara di luar
AS dan UE seperti ke Timur Tengah, Asia
dan Afrika; mengikutsertakan IKM pada
trade expo dan pameran berskala besar;
serta menghimbau pengeloala Departement
Store,Mall dan pusat perbelanjaan lainnya
untuk menyelenggarakan Pekan Produk IKM
minimal setahun tiga kali.
Berbagai langkah antisipasi di atas
diharapkan dapat mencegah sektor riil
nasional dari bencana kebangkrutan massal
akibat dampak negatif dari krisis keuangan
global yang kini sudah mulai merambat ke
tanah air. Dengan langkah antisipasi yang
cepat dan tepat diharapkan Indonesia bisa
terhindar dari krisis ekonomi jilid kedua yang
akan makin menyengsarakan rakyat.***
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Penyediaan dan
Pemanfaatan BBN
Dipercepat

P

emerintah
c.q
Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) menerbitkan kebijakan
baru
mengenai
penyediaan,
pemanfaatan dan tata niaga Bahan Bakar
Nabati (BBN) atau Biofuel sebagai bahan
bakar lain dalam rangka mempercepat
penyediaan dan pemanfaatan BBN sebagai
bahan baker lain di dalam negeri.
Kebijakan baru tersebut tertuang dalam
Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun
2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan
dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
sebagai Bahan Bakar Lain.
Dalam Peraturan Menteri ESDM tersebut
disebutkan bahwa pengaturan penyediaan,
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pemanfaatan dan tata niaga BBN (Biofuel)
sebagai bahan bakar lain dimaksudkan untuk
meningkatkan pemanfaatan bahan bakar lain
dalam rangka ketahanan energi nasional.
BBN atau Biofuel sebagai bahan bakar
lain dapat berupa biodiesel (B100), Bioetanol
(E100) dan Minyak Nabati Murni (O100).
Biodiesel (B100) didefinisikan sebagai
produk Fatty Acid Methyl Ester (FAME)
atau Mono Alkyl Ester yang dihasilkan dari
bahan baku hayati dan biomasa lainnya
yang diproses secara esterifikasi. Bioetanol
(E100) didefinisikan sebagai produk etanol
yang dihasilkan dari bahan baku hayati
dan biomasa lainnya yang diproses secara
bioteknologi. Sedangkan Minyak Nabati

Kebijakan
Murni (O100) didefinisikan sebagai produk
yang dihasilkan dari bahan baku nabati yang
diproses secara mekanik dan fermentasi.
Untuk mempercepat pemanfaatan
bahan bakar lain dalam rangka ketahanan
energi nasional, pemerintah mewajibkan
badan usaha pemegang izin usaha niaga
bahan bakar minyak dan pengguna langsung
bahan bakar minyak untuk menggunakan
bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan
bakar lain secara bertahap.
Pentahapan kewajiban minimal dalam
penggunaan masing-masing BBN (biofuel)
itu adalah sebagai berikut:
Biodiesel (B100):
Penggunaan Biodiesel di sektor rumah
tangga hingga kini tidak ditentukan
kewajiban minimalnya. Penggunaan di
sektor transportasi PSO ditetapkan minimal
sebesar 1% (dari kebutuhan total) pada
periode Oktober 2008 sampai akhir 2009,
namun mulai Januari 2010 minimal sebesar
2,5%. Selanjutnya, mulai Januari 2015
kewajiban itu menjadi minimal 5%, menjadi
minimal 10% mulai Januari 2020 dan menjadi
minimal 20% mulai Januari 2025 (spesifikasi
disesuaikan dengan spesifikasi global dan
kepentingan domestik).
Penggunaan di sektor transportasi non
PSO ditetapkan minimal 1% (dari kebutuhan
total) mulai Januari 2009 dan menjadi
minimal 3% mulai Januari 2010. Terhitung
mulai Januari 2015 kewajiban itu menjadi
minimal 7%, minimal 10% mulai Januari
2020 dan minimal 20% mulai Januari 2025
(spesifikasi disesuaikan dengan spesifikasi
global dan kepentingan domestik).
Penggunaan di sektor industri dan
komersial ditetapkan minimal sebesar 2,5%
(dari kebutuhan total) pada Oktober sampai
dengan akhir 2009 dan menjadi 5% terhitung
mulai Januari 2010. Selanjutnya kewajiban
itu menjadi minimal 10% mulai Januari 2015,
minimal 15% mulai Januari 2020 dan menjadi
minimal 20% mulai Januari 2025 (spesifikasi
disesuaikan dengan spesifikasi global dan
kepentingan domestik).
Penggunaan sektor pembangkit listrik
ditetapkan minimal 0,1% pada Oktober
sampai Desember 2008, minimal 0,25%
mulai Januari 2009 dan menjadi minimal
1% mulai Januari 2010. Selanjutnya menjadi
10% mulai Januari 2015, menjadi minimal 15%
mulai Januari 2020 dan minimal 20% mulai
Januari 2025.

Bioetanol (E100):
Penggunaan Bioetanol di sektor rumah
tangga saat ini tidak diwajibkan. Penggunaan
Bioetanol di sektor transportasi PSO
ditetapkan minimal sebesar 3% (dari total
kebutuhan) pada Oktober sampai Desember
2008, minimal sebesar 1% mulai Januari
2009 dan menjadi minimal sebesar 3% mulai
Januari 2010. Selanjutnya secara berturut
menjadi minimal 5%, 10% dan 15% mulai
Januari 2015, Januari 2020 dan Januari 2025
(spesifikasi disesuaikan dengan spesifikasi
global dan kepentingan domestik).
Untuk sektor transportasi non PSO
penggunaan Bioetanol ditetapkan minimal
5% mulai Oktober 2008 sampai akhir tahun
2009 dan menjadi minimal 7% mulai Januari
2010. Selanjutnya, berturut-turut menjadi
minimal 10%, 12% dan 15% mulai Januari 2015,
Januari 2020 dan Januari 2025 (spesifikasi
disesuaikan dengan spesifikasi global dan
kepentingan domestik).
Untuk sektor industri dan komersial
diwajibkan mulai Januari 2009 dengan
penggunaan minimal 5% dan mulai Januari
2010 kewajiban itu menjadi minimal 7% dari
totalkebutuhan.Selanjutnya,secaraberturutturut menjadi 10%, 12% dan 15% mulai
Januari 2015, Januari 2020 dan Januari 2025
(spesifikasi disesuaikan dengan spesifikasi
global dan kepentingan domestik).
Untuk penggunaan Bioetanol di sektor
pembangkit listrik sampai saat ini tidak
diwajibkan.
Minyak Nabati Murni (O100):
Sektor rumah tangga sejauh ini tidak
diwajibkan menggunakan minyak nabati
murni. Sektor indsutri dan transportasi baru
diwajibkan menggunakan Minyak Nabati
Murni terhitung mulai Januari 2010 dengan
porsi minimal 1% dari total kebutuhan.
Selanjutnya, kewajiban itu berturut-turut
menjadi 3%, 5% dan 10% mulai januari 2015,
Januari 2020 dan Januari 2025 (spesifikasi
disesuaikan dengan spesifikasi global dan
kepentingan domestik).
Untuk penggunaan di sektor pembangkit
listrik penggunaan Minyak Nabati Murni
(O100) baru diwajibkan mulai Januari
2009 minimal sebesar 0,25% dan menjadi
minimal 1% mulai Januari 2010. Selanjutnya
kewajiban itu berturut-turut menjadi 5%,
7% dan 10% mulai Januari 2015, Januari 2020
dan Januari 2025 (spesifikasi disesuaikan
dengan spesifikasi global dan kepentingan
domestik).

Permen ESDM itu juga mengharuskan
badan usaha pemegang izin usaha niaga
bahan bakar minyak dan pengguna langsung
bahan bakar minyak untuk memanfaatkan
dan mengutamakan BBN (Biofuel) sebagai
bahan bakar lain dari produksi dalam negeri.
Badanusahayangmelaksanakankegiatan
usaha niaga BBN (Biofuel) sebagai bahan
bakar lain juga diwajibkan untuk menjamin
ketersediaan BBN (Biofuel) sebagai bahan
bakar lain untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri secara berkesinambungan,
serta memanfaatkan dan mengutamakan
BBN (Biofuel) dari produksi dalam negeri.
Menurut Permen ESDM itu, pemerintah
dapat memberikan insentif fiskal dan/atau
non fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku kepada
Badan usaha pemegang izin usaha niaga
bahan bakar minyak dan pengguna langsung
bahan bakar minyak yang melaksanakan
kewajiban pemanfaatan penggunaan BBN
(Biofuel) sebagai bahan bakar lain secara
berkesinambungan, serta badan usaha yang
melaksanakan kegiatan usaha niaga BBN
(Biofuel) sebagai bahan bakar lain.
Dalamrangkakebijakanpemanfaatannya,
BBN (Biofuel) sebagai bahan bakar lain
dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu
BBN (Biofuel) sebagai bahan bakar lain
Tertentu dan BBN sebagai bahan bakar
lain Umum. BBN sebagai bahan bakar lain
Tertentu adalah BBN dengan jenis, standar,
dan mutu (spesifikasi), volume, dan harga
patokan tertentu yang pemanfaatannya
untuk dicampurkan ke dalam jenis
bahan bakar minyak tertentu dan/atau
pemanfaatannya ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BBN sebagai bahan bakar lain Umum adalah
BBN yang kondisinya tidak lagi tergolong
sebagai BBN (Biofuel) sebagai bahan bakar
lain tertentu, dan merupakan bahan bakar
yang tidak diberikan subsidi.
Harga jual eceran BBN (Biofuel) sebagai
bahan bakar lain dibedakan berdasarkan
du kategori di atas. Harga jual eceran
BBN sebagai bahan bakar lain Umum
ditetapkan oleh Bdan Usaha berdasarkan
kemampuan daya beli konsumen dalam
negeri; kesinambungan penyediaan dan
pendistribusian; dan tingkat keekonomian
dengan marjin yang wajar. ***
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Kebijakan
Tingkat tarif PE tertinggi untuk minyak
kelapa sawit dan produk turunannya tidak
mengalami perubahan, yaitu 25%. Namun
demikian, batas harga referensi yang terkena
tarif PE tertinggi diturunkan dari semula
pada harga referensi US$ 1.300 per ton atau
lebih menjadi US$ 1.251 per ton atau lebih.
Penetapan tarif PE selengkapnya untuk
produk kelapa sawit, minyak kelapa sawit
dan produk turunannya adalah:
1. Apabila harga referensi sampai dengan
US$ 700 per ton maka semua produk
minyak kelapa sawit dan produk
turunannya terkena tarif PE 0%.
2. Apabila harga referensi lebih dari atau
sama dengan US$ 701 per ton sampai
dengan US$ 750 per ton maka tarif PE
CPO 1,5%, Crude Olein 1,5%, RBD Palm
Olein 1,5%, RBD Palm Kernel Olein 1,5%,
Crude Stearin 0%, Crude Palm Kernel
Oil 0%, Crude Kernel Olein 0%, Crdue
Kernel Stearin 0%, RBD Palm Kernel
Oil 0%, RBD Palm Oil 0%, RBD Palm
Stearin 0%, RBD Palm Kernel Stearin 0%,
Biodiesel dari minyak sawit 0% dan RBD
Palm Olein dalam kemasan bermerek
sampai dengan 25 kg 0%.
3. Apabila harga referensi lebih dari atau
sama dengan US$ 751 per ton sampai
dengan US$ 800 per ton maka maka tarif
PE CPO 3%, Crude Olein 3%, RBD Palm
Olein 3%, RBD Palm Kernel Olein 3%,
Crude Stearin 1,5%, Crude Palm Kernel
Oil 1,5%, Crude Kernel Olein 1,5%, Crude
Kernel Stearin 1,5%, RBD Palm Kernel
Oil 1,5%, RBD Palm Oil 1,5%, RBD Palm
Stearin 0%, RBD Palm Kernel Stearin 0%,
Biodiesel dari minyak sawit 0% dan RBD
Palm Olein dalam kemasan bermerek
sampai dengan 25 kg 0%.
4. Apabila harga referensi lebih dari atau
sama dengan US$ 801 per ton sampai
dengan US$ 850 per ton maka maka
tarif PE CPO 4,5%, Crude Olein 4,5%,
RBD Palm Olein 4,5%, RBD Palm Kernel
Olein 4,5%, Crude Stearin 3%, Crude
Palm Kernel Oil 3%, Crude Kernel Olein
3%, Crude Kernel Stearin 3%, RBD Palm
Kernel Oil 3%, RBD Palm Oil 3%, RBD
Palm Stearin 1,5%, RBD Palm Kernel
Stearin 1,5%, Biodiesel dari minyak sawit
0% dan RBD Palm Olein dalam kemasan
bermerek sampai dengan 25 kg 0%.
5. Apabila harga referensi lebih dari atau
sama dengan US$ 851 per ton sampai
dengan US$ 900 per ton maka maka tarif
PE CPO 6%, Crude Olein 6%, RBD Palm
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6.

7.

8.

9.

Olein 6%, RBD Palm Kernel Olein 6%,
Crude Stearin 4,5%, Crude Palm Kernel
Oil 4,5%, Crude Kernel Olein 4,5%, Crude
Kernel Stearin 4,5%, RBD Palm Kernel
Oil 4,5%, RBD Palm Oil 4,5%, RBD Palm
Stearin 3%, RBD Palm Kernel Stearin 3%,
Biodiesel dari minyak sawit 0% dan RBD
Palm Olein dalam kemasan bermerek
sampai dengan 25 kg 0%.
Apabila harga referensi lebih dari atau
sama dengan US$ 901 per ton sampai
dengan US$ 950 per ton maka maka
tarif PE CPO 7,5%, Crude Olein 7,5%,
RBD Palm Olein 7,5%, RBD Palm Kernel
Olein 7,5%, Crude Stearin 6%, Crude
Palm Kernel Oil 6%, Crude Kernel Olein
6%, Crude Kernel Stearin 6%, RBD Palm
Kernel Oil 6%, RBD Palm Oil 6%, RBD
Palm Stearin 4,5%, RBD Palm Kernel
Stearin 4,5%, Biodiesel dari minyak sawit
2% dan RBD Palm Olein dalam kemasan
bermerek sampai dengan 25 kg 2,5%.
Apabila harga referensi lebih dari atau
sama dengan US$ 951 per ton sampai
dengan US$ 1.000 per ton maka maka
tarif PE CPO 10%, Crude Olein 10%,
RBD Palm Olein 10%, RBD Palm Kernel
Olein 10%, Crude Stearin 8,5%, Crude
Palm Kernel Oil 8,5%, Crude Kernel Olein
8,5%, Crude Kernel Stearin 8,5%, RBD
Palm Kernel Oil 8,5%, RBD Palm Oil 8,5%,
RBD Palm Stearin 6%, RBD Palm Kernel
Stearin 6%, Biodiesel dari minyak sawit
2% dan RBD Palm Olein dalam kemasan
bermerek sampai dengan 25 kg 5%.
Apabila harga referensi lebih dari atau
sama dengan US$ 1.001 per ton sampai
dengan US$ 1.050 per ton maka maka
tarif PE CPO 12,5%, Crude Olein 12,5%,
RBD Palm Olein 12,5%, RBD Palm Kernel
Olein 12,5%, Crude Stearin 11%, Crude
Palm Kernel Oil 11%, Crude Kernel Olein
11%, Crude Kernel Stearin 11%, RBD Palm
Kernel Oil 11%, RBD Palm Oil 11%, RBD
Palm Stearin 7,5%, RBD Palm Kernel
Stearin 7,5%, Biodiesel dari minyak sawit
2% dan RBD Palm Olein dalam kemasan
bermerek sampai dengan 25 kg 7,5%.
Apabila harga referensi lebih dari atau
sama dengan US$ 1.051 per ton sampai
dengan US$ 1.100 per ton maka maka tarif
PE CPO 15%, Crude Olein 15%, RBD Palm
Olein 15%, RBD Palm Kernel Olein 15%,
Crude Stearin 13,5%, Crude Palm Kernel
Oil 13,5%, Crude Kernel Olein 13,5%,
Crude Kernel Stearin 13,5%, RBD Palm
Kernel Oil 13,5%, RBD Palm Oil 13,5%,

RBD Palm Stearin 11%, RBD Palm Kernel
Stearin 11%, Biodiesel dari minyak sawit
2% dan RBD Palm Olein dalam kemasan
bermerek sampai dengan 25 kg 10%.
10. Apabila harga referensi lebih dari atau
sama dengan US$ 1.101 per ton sampai
dengan US$ 1.150 per ton maka maka
tarif PE CPO 17,5%, Crude Olein 17,5%,
RBD Palm Olein 17,5%, RBD Palm Kernel
Olein 17,5%, Crude Stearin 16%, Crude
Palm Kernel Oil 16%, Crude Kernel Olein
16%, Crude Kernel Stearin 16%, RBD Palm
Kernel Oil 16%, RBD Palm Oil 16%, RBD
Palm Stearin 13,5%, RBD Palm Kernel
Stearin 13,5%, Biodiesel dari minyak sawit
5% dan RBD Palm Olein dalam kemasan
bermerek sampai dengan 25 kg 12,5%.
11. Apabila harga referensi lebih dari atau
sama dengan US$ 1.151 per ton sampai
dengan US$ 1.200 per ton maka maka
tarif PE CPO 20%, Crude Olein 20%,
RBD Palm Olein 20%, RBD Palm Kernel
Olein 20%, Crude Stearin 18,5%, Crude
Palm Kernel Oil 18,5%, Crude Kernel
Olein 18,5%, Crude Kernel Stearin 18,5%,
RBD Palm Kernel Oil 18,5%, RBD Palm Oil
18,5%, RBD Palm Stearin 16%, RBD Palm
Kernel Stearin 16%, Biodiesel dari minyak
sawit 5% dan RBD Palm Olein dalam
kemasan bermerek sampai dengan 25 kg
15%.
12. Apabila harga referensi lebih dari atau
sama dengan US$ 1.201 per ton sampai
dengan US$ 1.250 per ton maka maka
tarif PE CPO 22,5%, Crude Olein 22,5%,
RBD Palm Olein 22,5%, RBD Palm Kernel
Olein 22,5%, Crude Stearin 21%, Crude
Palm Kernel Oil 21%, Crude Kernel Olein
21%, Crude Kernel Stearin 21%, RBD Palm
Kernel Oil 21%, RBD Palm Oil 21%, RBD
Palm Stearin 18,5%, RBD Palm Kernel
Stearin 18,5%, Biodiesel dari minyak
sawit 7,5% dan RBD Palm Olein dalam
kemasan bermerek sampai dengan 25 kg
17,5%.
13. Apabila harga referensi lebih dari atau
sama dengan US$ 1.251 per ton, maka
maka tarif PE CPO 25%, Crude Olein 25%,
RBD Palm Olein 25%, RBD Palm Kernel
Olein 25%, Crude Stearin 23%, Crude
Palm Kernel Oil 23%, Crude Kernel Olein
23%, Crude Kernel Stearin 23%, RBD
Palm Kernel Oil 23%, RBD Palm Oil 23%,
RBD Palm Stearin 21%, RBD Palm Kernel
Stearin 21%, Biodiesel dari minyak sawit
10% dan RBD Palm Olein dalam kemasan
bermerek sampai dengan 25 kg 20%.***

Kebijakan

Program Subsidi Harga Kedelai
Tidak Dilanjutkan Tahun 2009

P

emerintah
tidak
akan
memperpanjang
pelaksanaan
program subsidi harga kedelai pada
tahun 2009 dengan alasan utama
karena produksi kedelai di dalam negeri
sudah mulai berangsur meningkat. Dengan
meningkatnya produksi kedelai di dalam
negeri maka diharapkan kebutuhan kedelai
di pasar domestik dapat berangsur-angsur
dipenuhi dari dalam negeri sendiri.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
mengatakan semula program subsidi harga
kedelai bagi industri kecil menengah pangan,
khususnya yang memproduksi tempe dan
tahu memang hanya dianggarkan untuk
tahun 2008. Pelaksanaan penyaluran subsidi
harga kedelai untuk IKM tempe tahu ini
dilaksanakan selama enam bulan terhitung
sejak 9 Juli 2008.
“Subsidi kedelai diberlakukan untuk
tahun anggaran 2008. Program subsidi
harga kedelai bagi IKM tempe tahu ini tidak
akan dilanjutkan pada tahun 2009 karena
produksi kedelai di dalam negeri sudah
mulai berangsur meningkat. Itulah salah
satu alasan yang paling substansial kenapa
tidak dilanjutkannya program tersebut.
Tapi tentu saja kita akan melihat berbagai
kondisi. Jadi, faktor meningkatnya produksi
kedelai di dalam negeri merupakan salah
satu alasannya,” kata Menperin.
Mengenai terjadinya realisasi penyaluran
dana subsidi harga kedelai yang rendah
selama tahun 2008, Menperin Fahmi Idris
mengatakan penyaluran dana subsidi harga
kedelai yang rendah itu semata-mata terjadi
karena kebutuhan subsidi harga kedelai di
daerah memang kecil.
“Misalnya begini, dulu kita beranggapan
suatu daerah kebutuhannya (terhadap
subsidi harga kedelai) besar, ternyata
menurut daerah itu kebutuhannya kecil,
maka yang semula dialokasikan, katakanlah
Rp 10 miliar, dia hanya bisa menyerap Rp 5
miliar, bukan karena apa-apa tapi memang
kebutuhan daerah tersebut akan subsidi
hanya sebesar Rp 5 miliar,” tutur Menperin.
Menurut
Menperin,
pelaksanaan
penyaluran subsidi harga kedelai sebesar
Rp 1000 per kg untuk setiap IKM tempe/
tahu dilaksankan oleh Dinas Perindag

Tempe, pemerintah tidak akan memperpanjang pelaksanaan program subsidi bahan baku
kedelai

Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Total
alokasi anggaran yang disetujui Departemen
Keuangan sebesar Rp 488,66 miliar yang
terdiri dari subsidi harga kedelai sebesar Rp
470,34 miliar dan biaya operasional di Pusat
dan Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
sebesar Rp 18,32 miliar.
Pelaksanaan penyaluran subsidi harga
kedelai itu berlaku selama enam bulan
yang dimulai sejak tanggal 9 Juli 2008. Pada
bulan Juni 2008 seluruh DIPA-nya sudah
diserahkan kepada masing-masing Kepala
Dinas Perindag Provinsi.
Sejak pertama kali disalurkannya kedelai
bersubsidi pada tanggal 9 Juli 2008, kata
Menperin, capaian realisasi penyaluran
kedelai kepada IKM tempe/tahu di semua
provinsi sampai akhir Juli 2008 hanya
sebesar 21.429 ton atau 4,55% dari alokasi
total yangd disediakan untuk enam bulan
sebesar 470.341 ton. Pada akhir Agustus 2008
capaian realisasinya sebesar 62.750 ton atau
sekitar 13,34% dan pada akhir September
2008 realisasinya mencapai 140.286 ton atau
29,83% dari alokasi total.
Dari total anggaran subsidi kedelai Rp

470,34 miliar itu, terdapat dana anggaran
subsidi harga kedelai sebesar Rp 235,17 miliar
yang diblokir (diberi tanda bintang) yang
pencairannya baru dapat dilakukan setelah
mendapat penetapan Dirjen Anggaran.
Khusus yang terkait dengan anggaran
operasional yang di dalam DIPA ditetapkan
sebesar Rp 18,23 miliar dengan alokasi untuk
Pusat senilai Rp 2,83 miliar dan untuk 33
provinsi senilai Rp 15,49 miliar. Anggaran
operasional tersebut baik yangd dialokasikan
untuk pusat maupun Provinsi/Kabupaten/
Kota masih diblokir (tanda bintang) senilai Rp
9,16 miliar. Dengan demikian total anggaran
yang masih diblokir sebesar Rp 244,33 miliar.
“Dari dana operasional Pusat sebesar Rp
2,83 miliar yang masih diblokir (tanda bintang)
sebesar Rp 1,36 miliar. Dengan demikian,
anggaran yang dapat dipergunakan sebesar
Rp 1,47 miliar, termasuk biaya perjalanan
sebesar Rp 1,24 miliar untuk koordinasi dan
monitoring di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dari anggaran tersebut telah terealisasi
sebesar Rp 631,59 juta,” kata Menperin ketika
mengadakan Rapat Kerja dengan Komisi VI
DPR RI belum lama ini. ***
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Kebijakan

RI Masih memberlakukan
kebijakan pengendalian
rokok

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam
mengendalikan industri rokok di dalam negeri selama
ini sudah sejalan dengan prinsip pengendalian hasil
tembakau yang ditetapkan di dalam Framework
Convention on Tobacco Control (FCTC) yang telah
diratifikasi oleh 160 negara.

N

amun demikian, pemerintah
Indonesia
belum
akan
meratifikasi FCTC mengingat
kompleknya
permasalahan
industri tembakau di tanah air. Direktur
IndustriMinumandanTembakauDepartemen
Perindustrian,
Warsono
mengatakan
walaupun sampai saat ini pemerintah
Indonesia belum meratifikasi FCTC, namun
pemerintah selama ini telah menjalankan
berbagai kebijakan pengendalian dampak
merokok yang pada prinsipnya telah sejalan
dengan FCTC itu sendiri.
“Berbagai kebijakan yang diambil
pemerintah selama ini telah sejalan dengan
prinsip-prinsip yang tercantum di dalam
FCTC. Karena Indonesia sendiri turut serta
dalam penyusunan FCTC itu. Walaupun
demikian kita belum dapat meratifikasi FCTC
karena masih tingginya peranan industri
rokok dalam perekonomian kita selama
ini. Karena itu, yang dilakukan pemerintah
adalah menerapkan berbagai pembatasan
secara bertahap seperti tertuang di dalam
road map industri rokok yang ditetapkan
pemerintah hingga tahun 2020,” kata
Warsono kepada majalah Media Industri
belum lama ini.
Berdasarkan road map (peta jalan)
industri rokok nasional itu ditetapkan bahwa
pada periode tahun 2007 sampai tahun 2010
pemerintah masih tetap menempatkan
penyediaan lapangan kerja oleh industri
rokok sebagai prioritas utama yang diikuti
dengan penerimaan negara dan masalah
pengendalian dampak rokok terhadap
kesehatan masyarakat di urutan prioritas
berikutnya.
Selanjutnya pada periode tahun
2010 sampai tahun 2015 pemerintah

18 • Media Industri • No. 5 - 2008

Proses produksi
Tembakau
Deli, Indonesia
gula, SNI wajib
belumbagi
akan
gula
meratifikasi
rafinasi. FCTC

Kebijakan
menempatkan penerimaan negara dari
industri rokok sebagai prioritas uatama
diikuti dengan pengendalian dampaknya
terhadap kesehatan dan penyerapan tenaga
kerja sebagai prioritas di urutan berikutnya.
Sementara itu, pada periode tahun 2015
sampai tahun 2020 urutan prioritas bergeser
dimana masalah pengendalian dampak
merokok terhadap kesehatan pada urutan
pertama sedangkan masalah penyediaan
lapangan kerja dan penerimaan negara
pada urutan berikutnya. Pada periode tahun
2015 sampai tahun 2020 ini produksi rokok
dibatasi hanya sebesar 260 miliar batang per
tahun.
MenurutWarsono,kondisiperekonomian
Indonesai dewasa ini masih membutuhkan
keberadaan industri rokok mengingat masih
tingginya ketergantungan pendapatan
negara dari cukai rokok dan besarnya
penyerapan tenaga kerja oleh industri rokok
di dalam negeri.
Kendati demikian, tambah Warsono,
komitmen pemerintah Indonesia terhadap

prinsip-prinsip yang tercantum di dalam
FCTC tidak perlu diragukan lagi. Hal itu
terlihat dari berbagai peraturan yang
dikeluarkan pemerintah yang sudah sejalan
dengan FCTC seperti Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2003 yang antara lain
mengatur tentang kadar tar dan nikotin di
dalam rokok, keharusan mencantumkan
peringatan bahaya merokok terhadap
kesehatan, pengaturan penayangan iklan
rokok di media massa dan media luar ruang
serta penetapan kawasan tanpa asap rokok.
“Kami tetap memiliki komitmen terhadap
masalah kesehatan masyarakat. Kami juga
terus mengupayakan untuk menekan sekecil
mungkin dampak atau akibat dari merokok
terhadap kesehatan masyarakat dengan
terus menumbuhkan kesadaran konsumen
mengenai tingginya risiko atau dampak
dari merokok terhadap kesehatan,” kata
Warsono.
Salah satu instrumen yang dipakai
pemerintah untuk mengendalikan produksi
rokok sekaligus sebagai sumber penerimaan

Proses pelintingan rokok di salah satu perushaan rokok kretek

negara adalah instrumen cukai. Hampir
setiap tahun pemerintah menaikkan cukai
rokok. Sejak tahun 2007 lalu (melalui
penerapan Undang-undang Nomor 39 Tahun
2007 yang merupakan revisi dari Undangundang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai),
pemerintah telah menerapkan dua jenis tarif
cukai, yaitu tarif cukai advalorem (dalam
persentase) dan tarif cukai spesifik (rupiah
per batang).
Berdasarkan Undang-undang Nomor
39 Tahun 2007 itu, tariff cukai rokok masih
dapat terus dinaikkan sampai setinggitingginya sebesar 57% dengan mendasarkan
perhitungan cukai pada harga jual eceran.
Tarif cukai sebesar 57% itu merupakan batas
atas tarif cukai rokok sesuai Undang-undang
Nomor 39 tahun 2007.
Tarif cukai rokok yang berlaku saat ini
(applied tariff) untuk industri Sigaret Kretek
Mesin (SKM) adalah ekuivalen dengan 40%
untuk industri SKM besar, ekuivalen 36%
untuk industri SKM menengah dan ekuivalen
26% untuk industri SKm golongan tiga
(kecil). Tarif cukai rokok yang berlaku saat ini
untuk industri rokok Sigaret Kretek Tangan
(SKT) adalah ekuivalen 22% untuk industri
SKT besar, ekuivalen 16% untuk industri SKT
sedang/memengah dan ekuivalen 8% untuk
industri SKT kecil. Khusus untuk industri SKT
kecil, tarif cukai rokok yang berlaku sudah
full spesifik, yaitu sebesar Rp 30 per batang.
Menurut Warsono, pada tahun 2008
produksi rokok di dalam negeri diperkirakan
masih akan mengalami kenaikan sekitar 4%
dibandingkan dengan produksi rokok pada
tahun 2007 yang mencapai 231 miliar batang.
Pada perioder Januari-Agustus 2008 lalu
produksi rokok nasional telah mencapai 164,9
miliar batang, naik dibandingkan periode
yang sama tahun 2007 yang mencapai 154,2
miliar batang. Diperkirakan sampai dengan
akhir tahun 2008 produksi rokok mencapai
sekitar 240 miliar batang.
“Produksi rokok diperkirakan masih
tetap tumbuh karena pemerintah menaikkan
cukai rokok secara moderat yang disesuaikan
dengan daya beli masyarakat. Peristiwa
krisis keuangan global yang terjadi pada
tahun 2008 ini diperkirakan tidak membawa
pengaruh yang signifikan terhadap industri
rokok di dalam negeri terutama karena
ekspor rokok Indonesia relatif kecil dan
hampir seluruh kebutuhan bahan baku
industri rokok dapat dipenuhi dari dalam
negeri sendiri,” demikian Warsono. ***
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Kebijakan

Pemerintah Perketat
Impor Lima Jenis Produk
Dengan alasan bahwa krisis ekonomi global telah mengakibatkan ketidakpastian dan
menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi perekonomian Indonesia, pemerintah
c.q. Departemen Perdagangan menerbitkan kebijakan baru yang mengatur kegiatan impor
lima jenis produk tertentu.

Makanan dan Minuman merupakan salah satu jenis produk yang impornya diperketat

K

ebijakan tersebut diambil dengan
ditujukan untuk mencegah impor
illegal dan unfair trade atas
produk-produk tertentu yang
dapat mengganggu industri di dalam negeri
sekaligus sebagai langkah untuk mengatasi
dampak negatif dari ketidakpastian akibat
krisis finansial global, mendorong terciptanya
persaingan usaha yang sehat serta untuk
melindungi konsumen di dalam negeri.
Kelima jenis produk yang dikendalikan
impornya itu adalah produk elektronika,
pakaian jadi, mainan anak-anak, alas kaki
dan produk makanan dan minuman.
Berbeda dengan kegiatan impor terhadap
produk lainnya, kegiatan impor kelima
jenis produk tersebut harus mengikuti
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aturan yang ditetapkan melalui Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/
PER/10/2008 tentang Ketentuan Impor
Produk Tertentu yang diterbitkan tanggal 31
Oktober 2008.
Walaupun diterbitkan pada tanggal
31 Oktober 2008, namun kebijakan baru
tersebut baru berlaku mulai tanggal 15
Desember 2008 dan hanya akan berlaku
sementara, yaitu hanya sekitar dua tahun.
Menteri Perdagangan Mari E. Pangestu
di dalam Permendagnya itu menetapkan
bahwa kebijakan baru itu akan berakhir pada
tanggal 31 Desember 2010.
Berdasarkan Permendag Nomor 44/
M-DAG/PER/2008 itu ditetapkan bahwa
semua perusahaan yang akan melakukan

impor kelima jenis produk tertentu tersebut
terlebih dahulu harus mendapatkan
penunjukkan sebagai Importir Terdaftar
Produk Tertentu (IT_Produk Tertentu) dari
Menteri Perdagangan.
Untuk bisa mendapatkan penunjukkan
sebagai IT-Produk Tertentu dari Menteri
Perdagangan, seorang pengusaha importir
harus mengajukan permohonan tertulis
kepada Direktur Impor Departemen
Perdagangan
dengan
melampirkan
sejumlah dokumen, yaitu fotokopi Angka
Pengenal Importir (API); fotokopi Tanda
Daftar Perusahaan (TDP); fotokopi Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP); fotokopi
Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK)
untuk Produk Tertentu yang importasinya

Kebijakan

Produk Alas Kaki

terkena ketentuan wajib NPIK; fotokopi
Nomor Identitas Kepabeanan (NIK); suart
pernyataan tentang rekapitulasi realisasi
impor per Produk Tertentu denagn pso tarif/
HS 4 digit selama 12 bulan terakhir yang
ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan
di atas materai yang cukup; dan rencana
impor dalam satu tahun yang mencakup
jumlah, jenis barang, pos tarif/HS 10 digit
dan pelabuhan tujuan.
Terhadap permohonan tertulis dari
perusahaan, Direktur Impor dapat meminta
rekomendasi terlebih dahulu dari instansi
teknis dan/atau asosiasi terkait sebagai
bahan pertimbangan. Direktur Impor atas
nama Menteri Perdagangan menerbitkan
atau menolak permohonan perusahaan
untuk mendapatkan penunjukkan sebagai
IT-Produk Tertentu paling lama dalam waktu
tujuh hari kerja terhitung sejak permohonan
diterima.
Pelabuhan Impor
Dalam Permendag Nomor 44/M-DAG/
PER/2008 itu juga ditetapkan mengenai
pelabuhan mana saja yang dapat menjadi
pelabuhan bongkar untuk kelima jenis
produk impor tertentu yang diimpor oleh
IT-Produk Tertentu. Pelabuhan bongkar
tersebut adalah pelabuhan laut Belawan di
Medan, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Mas
di Semarang, Tanjung Perak di Surabaya dan
pelabuhan laut Soekarno Hatta di Makassar,
serta seluruh pelabuhan udara internasional
di wilayah Indonesia.
Sementara itu, kegiatan impor Produk
Tertentu oleh IT-Produk Tertentu untuk

memenuhi kebutuhan kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas diatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai kawasan perdagangan bebas dan
pelabuhan bebas.
Setiap impor Produk Tertentu yang
dilakukan oleh IT-Produk Tertentu harus
diverifikasi (penelusuran teknis impor)
terlebih dahulu oleh surveyor di pelabuhan
muat barang sebelum dikapalkan. Hasil
verifikasi itu kemudian dituangkan dalam
bentuk Laporan Surveyor (LS) yang
merupakan dokumen resmi yang harus
disampaikan oleh IT-Produk Tertentu
kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai Departemen Keuangan di pelauhan
tujuan saat penyelesaian kewajiban

pabean. IT-Produk Tertentu juga diharuskan
menanggung semua beban biaya kegiatan
verifikasi atau penelusuran teknis impor
yang dilakukan oleh surveyor.
Kegiatan verifikasi atau penelusuran
teknis impor dilakukan oleh surveyor
yang ditunjuk Menteri Perdagangan.
Untuk dapat ditunjuk sebagai pelaksana
verifikasi, surveyor yang bersangkutan
harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu
berpengalaman sebagai surveyor minimal
lima tahun; memiliki cabang atau perwakilan
dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki
jaringan untuk mendukung efektivitas
pelayanan verifikasi; dan mempunyai rekam
jejak (track records) di bidang pengelolaan
kegiatan verifikasi impor dalam rangka
pelaksanaan kebijakan pemerintah RI.
Dalam Permendag itu juga disebutkan
bahwa kegiatan verifikasi atau penelusuran
teknis impor yang dilakukan oleh surveyor
tidak mengurangi kewenangan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Departemen
Keuangan untuk melakukan pemeriksaan
pabean.
Setiap pelanggaran oleh IT-Produk
Tertentu terhadap ketentuan dalam
Permendag tersebut diancam dengan sanksi
pencabutan penunjukkan sebagai IT-Produk
Tertentu. Sementara untuk pelanggaran
berupa produk tertentu yang diimpor
ternyata tidak sesuai dengan ketentuan
dalam Permendag tersebut, maka diancam
dengan sanksi berdasarkan ketentuan
kepabeanan yang berlaku. ***

Produk Garmen, pasar domestik tergerus produk impor
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Kebijakan

Depperin akan Bentuk

Balai Litbang
Nanoteknologi

Salah satu kegiatan laboratorium di Balai Besar Tekstil Bandung

D

alam rangka mengembangkan
dan mengejar perkembangan
teknologi, khususnya dalam
bidang
nanoteknologi,
Departemen Perindustrian (Depperin)
merencanakan untuk mereposisi dan
merevitalisasi Balai Besar Tekstil Bandung
menjadi Balai Besar Nanoteknologi sebagai
salah satu pusat pengembangan dan
penelitian nanoteknologi di tanah air.
Sekretaris Jenderal Depperin, Agus
Tjahajana mengatakan pembentukan balai
litbang nanoteknologi itu akan dilakukan
melalui program departemen untuk
meningkatkan kompetensi balai yang
nantinya diarahkan ke pengembangan
22 • Media Industri • No. 5 - 2008

teknologi-teknologi mutakhir.
”Jadiprograminiditujukanagarbalai-balai
itu bisa catch-up terhadap perkembanganperkembangan teknologi yang ada. Untuk
pengembangan nanoteknologi itu salah
satu balai yang ada akan dipilih, sejauh ini
calon kuatnya adalah Balai Besar Tekstil
Bandung. Program peningkatan kompetensi
balai besar itu tentu ada prosesnya, dimulai
dengan melakukan kajian terlebih dahulu,
mengadakan seminar dan kita tanyakan
kepada stake holdernya,” tutur Agus.
Menurut Agus, Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri (BPPI) Departemen
Perindustrian kini sedang melakukan upaya
untuk meningkatkan kompetensi balai-

balai besar di lingkungan Departemen
Perindustrian. Sebagaimana diketahui
sebagian besar balai-balai besar yang ada
saat ini merupakan balai-balai penelitian
dan pengembangan yang sudah cukup tua.
Beberapa diantaranya sudah berdiri sejak
jaman Belanda, seperti Balai Besar Industri
Agro Bogor yang didirikan pada tahun 1905,
ada juga balai yang didirikan tahun 1950-an
dan lain-lain.
“Sekarang teknologi kan sudah berubah
dan berkembang. BPPI sekarang sedang
mendorong balai-balai tersebut untuk
mengembangkan kompetensi-kompetensi
yang baru. Namun itu tergantung kepada
masing-masing balainya. Misalnya, B4T yang

Kebijakan

Departemen Perindustrian merencanakan untuk mereposisi dan merevitalisasi Balai Besar
Tekstil Bandung menjadi Balai Besar Nanoteknologi sebagai salah satu pusat pengembangan
dan penelitian nanoteknologi di tanah air.

didirikan pada jaman Belanda sebagai balai
untuk pengujian bahan. Di seluruh Indonesia
orang sudah tidak meragukan lagi keahlian
B4T. Karena perubahan dan perkembangan
teknologi itu, Depperin mendorong balaibalai itu untuk masuk ke area kompetensi
baru di ranahnya mereka, seperti untuk B4T
didorong masuk ke pengelasan di bawah laut,
instrumentasi dan lain-lain,” tutur Agus.
Jadi, tegas Agus lagi, balai-balai itu
akan tetap ada di bidang pelayanan publik,
sumber daya manusiannya tidak di-switch
terlalu banyak, tapi dipertajam sesuai
dengan perkembangan teknologi. “Itu yang
dicoba ke B4T. Kalau hanya ngelas mereka
sudah jago, namun harus ada lagi state of
the art dari kemampuannya. Mereka akan
diberi peranan sesuai dengan perkembangan
teknologi. Sudah waktunya mereka begitu.
BPPI kini sedang mencoba untuk melakukan
switch peranan balai. Dengan switch itu
maka pemerintah c.q. Depperin harus
merencanakan betul-betul sumber daya
manusianya, alatnya, sarana trainingnya dan
lain-lain.”
Selain melakukan upaya peningkatan
kompetensi, secara bersamaan Depperin
juga sedang mengupayakan agar balai-balai
tersebut didorong menjadi Badan Layanan
Umum (BLU). “Jadi, statusnya tetap sebagai
balai besar tetapi mereka juga akan didorong
untuk menjadi BLU.”
AgusmengatakandilingkunganDepperin
saat ini ada 22 Balai Besar dan Baristand
Industri. Pada dasarnya hasil-hasil income
balai baru dimasukkan sebagai Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang harus
disetor ke kas negara. Tapi PNBP itu kadangkadang menyulitkan. Misalnya, untuk biaya

operasional, terkadang balai mengalami
kesulitan. Karena anggaran yang diberikan
Departemen Keuangan biasanya jumlahnya
hanya sebesar persentase tertentu dari
penerimaan tahun sebelumnya, misalnya
hanya 95%. Padahal balai-balai tersebut
membutuhkan biaya untuk memberikan
pelayanan, seperti untuk membeli bahan
dan lain-lain. Misalnya perolehan PNBP
tahun 2008 Rp 10 miliar dan tahun 2009
ditargetkan naik 10% menjadi Rp 11 miliar,
sedangkan biaya operasional yang diberikan
Depkeu hanya 95% dari PNBP tahun 2008
atau senilai Rp 9,5 miliar.
”Di sisi lain balai-balai itu selalu dituntut

untuk terus meningkatkan target penerimaan
PNBP-nya. Kalau sebagai BLU, mereka
dimungkinkan PNBP itu tidak disetor ke kasa
negara tapi dapat digunakan langsung untuk
biaya operasional tahun berikutnya. Dengan
demikian mereka bisa lebih merencanakan
kegiatan operasionalnya ke depan namun
nantinya tetap akan diaudit, mereka harus
mengikuti pola-pola penggunaan anggaran
yang baik dengan manajemen yang baik
pula,” tegas Agus.
Kebijakan
Depperin
sendiri
menginginkan semua balai menjadi BLU
secepatnya, sebab banyak diantara balaibalai besar di lingkungan Depperin yang
sudah mendapatkan predikat pelayanan
terbaik dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara, seperti B4T Bandung, BBIA
Bogor, Balai Besar Pencegahan Pencemaran
Industri Semarang dan lain-lain.
”Jadi, dengan status BLU itu akan
memudahkan mereka untuk mengelola
keuangannya sendiri. Tanggung jawabnya
nanti akan diwujudkan melalui audit sesuai
dengan aturan-aturan BLU. Di lingkungan
Depperin sendiri sudah ada satu sekolah
yang mendapat status sebagai BLU, yaitu
Akademi Kimia Analisis (AKA) Bogor. Itu
sebagai pilot project. Selian balai, kita juga
akan dorong sekolah-sekolah lainnya di
lingkungan Depperin seperti Sekolah Tinggi
Teknologi Tekstil (STTT) Bandung, Akademi
Pimpinan Perusahaan (APP) dan lain-lain
untuk menjadi BLU,” demikian Agus. ***

Beberapa peralatan Balai yang perlu direvitalisasi
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Kebijakan

MUI Umumkan Fatwa Haram Merokok

Pertengahan Januari 2009

K

einginan masyarakat untuk
membatasi dan mengurangi
konsumsi rokok di dalam negeri
dalam beberapa bulan terakhir
ini cenderung memperlihatkan intensitas
yang semakin kuat dan gencar. Beberapa
kelompok masyarakat bahkan menggelar
berbagai aksi anti rokok, antara lain dalam
bentuk unjuk rasa, pemasangan spanduk
anti rokok dan bahkan dalam bentuk iklan
layanan masyarakat secara besar-besaran di
media massa.
Belum lama ini komunitas anti rokok
yang antara lain dimotori sejumlah tokoh
pergerakan/aktivis sosial kemasyarakatan
tingkat nasional, memasang iklan layanan
masyarakat secara besar-besaran di
sejumlah surat kabar terkemuka di tanah air.
Iklan layanan masyarakat itu menyuarakan
desakan mereka terhadap pemerintah untuk
segera meratifikasi Framework Convention
on Tobacco Control (FCTC).
Desakan untuk mengurangi dan bahkan
menghentikan peredaran rokok di dalam
negeri itu kini cenderung semakin luas dan
menjelma menjadi gerakan moral yang
mulai menyedot perhatian masyarakat dan
pemerintah. Kendati demikian sampai saat
ini pemerintah secara tegas menyatakan
Indonesia masih membutuhkan industri
rokok karena peranannya dalam perolehan
cukai negara dan penyediaan lapangan kerja
yang cukup besar bagi masyarakat.
Selain disampaikan kepada pemerintah,
sebagian kalangan masyarakat anti rokok
pun menyampaikan aspirasi mereka
tentang rokok kepada Majelis Ulama
Indonesia (MUI). Mereka meminta agar MUI
menyatakan rokok sebagai barang yang
haram dikonsumsi masyarakat muslim di
Indonesia mengingat besarnya mudharat
atau bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan
merokok.
Atas desakan sebagian anggota
masyarakat
itu
MUI
kemudian
mempersiapkan penerbitan fatwa tentang
haram merokok yang dirumuskan oleh
Komisi Fatwa MUI yang beranggotakan 30
orang. Namun demikian fatwa mengenai
haram merokok itu tidak dapat meluncur
dengan mulus keluar dari Komisi Fatwa
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MUI. Karena sejumlah MUI di daerah antara
lain MUI Jawa Timur dan MUI Sumatera
Utara menolak diterbitkannya fatwa tentang
haram merokok. Mereka beralasan bahwa
di dalam Al Quran tidak ada satu ayat pun
yang menyatakan bahwa rokok itu haram
dikonsumsi. Karena itu, MUI kemudian
menunda penerbitan fatwa tentang rokok
tersebut dan akan membahas kembali
masalah itu dalam pertemuan Komisi Fatwa
dari seluruh Indonesia di Padang Panjang,
Sumatera Barat pada pertengahan Januari
2009 mendatang.
“Permasalahan rokok ini termasuk
permasalahan yang agak berat sehingga
Komisi Fatwa MUI yang beranggotakan
30 orang tidak bisa langsung memutuskan
begitu saja masalah ini. Karena itu, masalah
ini akan kami bawa ke dalam musyawarah
Komisi Fatwa MUI Nasional yang akan
dihadiri oleh seluruh anggota Komisi Fatwa
MUI daerah di seluruh Indonesia,” kata
Ketua MUI, K.H. Ma’ruf Amin di Jakarta
belum lama ini.
Ma’ruf mengatakan dilihat dari asal
muasalnya, maka secara fisik (dzat) rokok
bukanlah barang haram. Karena, rokok
terbuat dari tembakau, kertas dan berbagai
bahan lainnya yang memang tidak termasuk
kelompok barang yang diharamkan di
dalam Al Quran maupun sunah/hadist.
Namun demikian, aktivitas merokok dapat
menimbulkan bahaya yang sangat besar
bagi kesehatan masyarakat karena dapat
menimbulkan berbagai penyakit bagi orang
yang mengkonsumsi langsung maupun bagi
orang yang berada di sekitar perokok (para
perokok pasif). Karena itu, dalam rancangan
fatwa MUI itu yang diharamkan bukanlah
rokoknya melainkan aktivitas merokoknya.
Menurut
Ma’ruf,
MUI
masih
membutuhkan tambahan waktu untuk
membahas masalah tersebut karena MUI
tidak menginginkan setelah fatwa itu
dikeluarkan kemudian MUI di daerah ramairamai menganulir atau meng-counter fatwa
tersebut. “Fatwa ini merupakan hukum yang
akan menjuadi acuan masyarakat muslim di
Indonesia, karena itu proses penerbitannya
tidak boleh sembarangan dan tidak boleh
mengada-ada, tetapi harus dilandasi dengan

dasar pertimbangan yang kuat,” tutur
Ma’ruf.
Tambahan waktu itu juga akan
dimanfaatkan
oleh
MUI
untuk
mengumpulkan informasi tambahan,
masukan dan data-data pelengkap
lainnya tentang bahaya yang ditimbulkan
dari merokok, termasuk juga bahaya
yang mungkin ditimbulkan apabila MUI
mengeluarkan fatwa haram merokok atau
sebaliknya bahaya yang mungkin ditimbulkan
apabila MUI tidak mengeluarkan fatwa
haram merokok.
“Mengenai bahaya merokok sendiri
saya kira masyarakat sudah banyak yang
tahu dimana merokok dapat menimbulkan
berbagai penyakit. Tapi sebaliknya industri
rokok juga banyak melibatkan periuk nasi
anggota masyarakat lainnya mulai dari petani
tembakau, petani cengkeh, buruh pabrik
rokok dan mereka yang bekerja di sektor
perdagangan rokok mulai dari sitributor,
agen sampai pedagang eceran. Jadi, dalam
hal ini MUI akan mempertimbangkan mana
yang mudharatnya lebih banyak itu yang
akan kita keluarkan fatwa haramnya,” kata
Ma’ruf.
Namun demikian, menurut Ma’ruf,
fatwa yang dikeluarkan MUI tersebut bisa
saja belum menyatakan bahwa merokok itu
sebagai perbuatan haram secara total bagi
seluruh umat muslim. Komisi Fatwa MUI
sendiri selama ini telah mempersiapkan
tiga opsi tentang fatwa haram merokok.
Opsi pertama adalah mengharamkan secara
total. Opsi kedua mengharamkan merokok
di tempat umum (ruang publik) dan ketiga
mengharamkan merokok bagi anak-anak.
“Dalam pembahasan selama ini
dua opsi yang terakhir, yaitu fatwa yang
mengharamkan merokok di tempat umum
dan mengharamkan rokok bagi anak-anak
sudah tidak ada masalah, artinya semua
ulama sepakat mengenai fatwa tersebut.
Sedangkan untuk opsi fatwa yang pertama,
yaitu mengharamkan kegiatan merokok
secara total, masih banyak mendapat
tentangan dari sejumlah ulama dari daerah.
Karena itu, yang kemungkinan besar akan
lolos menjadi fatwa MUI itu adalah dua opsi
yang terakhir itu,” demikian Ma’ruf. ***

Kebijakan

Pemerintah Naikkan
Tarif BM Rokok
Menjadi 40%

Industri Rokok merupakan salah satu industri yang banyak menyerap tenaga kerja dan
memberikan kontribusi besar dalam penerimaan negara dari cukai

P

emerintah belum lama ini telah
menaikkan tarif Bea Masuk produk
rokok dan hasil olahan tembakau
lainnya dari 10% menjadi 40%
sebagai upaya pemerintah untuk melindungi
industri rokok di dalam negeri dari serbuan
produk rokok impor dari mancanegara yang
belakangan ini mulai banyak masuk ke pasar
domestik.
Kebijakan mengenai kenaikan tarif
BM rokok dan produk olahan tembakau
tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 128/PMK.011/2008 tentang
Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor
Produk Olahan Tembakau yang diterbitkan
pada bulan September 2008 lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
menyatakan
kebijakan
pemerintah
menaikkan tarif BM produk olahan tembakau
itu ditujukan untuk menjamin kelangsungan
industri olahan tembakau di dalam negeri.
Karena, belakngan ini pasar domestik banyak
mendapat serbuan dari produk olahan
tembakau impor dari mancanegara.
Kebijakan pemerintah yang menaikkan
tarif BM produk olahan tembakau tersebut
merupakan respon terhadap usulan yang
disampaikan Menteri Perindustrian Fahmi
Idris sebelumnya. Kendati demikian,
pemerintah hanya menyetujui kenaikan tarif
BM dari 10% menjadi 40%, sedangkan usulan

yang disampaikan Menteri Perindustrian
sampai 150%.
Direktur Industri Minuman dan
Tembakau
Departemen
Perindustrian
Warsono mengatakan sebelumnya Menteri
Perindustrian Fahmi Idris telah melayangkan
usulan kepada Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati mengenai perlunya tarif
BM produk olahan tembakau dinaikkan pada
level yang cukup tinggi. Hal itu diperlukan
karena di pasar dalam negeri kini banyak
beredar produk rokok impor yang sudah
mencapai tingkat yang mengkhawatirkan
kelangsungan industri olahan tembakau
nasional.
Bahkan, dalam satu kesempatan
Menperin Fahmi Idirs pernah menyatakan
bahwa produk olahan tembakau impor perlu
dikenakan tarif BM yang setinggi-tingginya
dalam rangka melindungi sekaligus menjaga
kelangsungan hidup industri olahan
tembakau nasional.
Kendati demikian, lanjut Warsono,
pemerintah dalam hal ini hanya bisa
menaikkan tarif BM impor produk olahan
tembakau sampai level 40%. Karena
sesuai dengan kesepakatan di Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO), tarif binding
untuk produk olahan tembakau yang berlaku
untuk Indonesia maksimum 40%.
“Kalau kita mau menaikkan tarif produk

olahan tembakau di atas 40% maka kita
harus melakukan negosiasi ulang di tingkat
WTO untuk menaikkan tarif binding
tersebut agar tidak menimbulkan protes
dari kalangan negara anggota WTO lainnya,”
kata Warsono.
Menurut Warsono, bagai Indonesia
sendiri industri pengolahan tembakau
khususnya rokok kretek merupakan industri
yang cukup penting bagi perekonomian
nasional. Karena industri tersebut selama
ini menjadi tulang punggung penerimaan
negara dari cukai dan menjadi penyedia
lapangan kerja yang cukup besar bagi
masyarakat.
Karena itu, tambah Warsono, produk
rokok kretek yang merupakan produk asli
Indonesia perlu mendapatkan perlindungan
dari (termasuk juga para pelaku industrinya)
pemerintah agar jangan sampai terdesak
oleh produk rokok impor yang kebanyakan
merupakan produk rokok putih.
Pemerintah Indonesia sendiri sejak
tahun 2007 lalu telah menetapkan peta
jalan (road map) industri rokok dengan
mempertimbangkan tiga faktor utama dalam
pengembangan industri rokok, yaitu faktor
penyerapan tenaga kerja, faktor penerimaan
negara dan faktor kesehatan.
Melalui peta jalan industri rokok
nasional tersebut pemerintah menetapkan
antara tahun 1007 sampai dengan tahun
2010 pengembangan industri rokok masih
bertumpu pada prioritas penyerapan
tenaga kerja, penerimaan negara dan
kesehatan. Pada tahun 2010 sampai
dengan tahun 2015 prioritas bergeser ke
penerimaan negara, kesehatan dan tenaga
kerja, sedangkan pada tahun 2015 sampai
tahun 2020 faktor kesehatan menjadi
prioritas utama pemerintah, disusul dengan
aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek
kesehatan. Dengan aspek kesehatan sebagai
prioritas utama itulah, maka mulai tahun
2020 dan selanjutnya pemerintah akan
membatasi produksi rokok di dalam negeri
sebesar 260 miliar batang. ***
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Kebijakan
Harga US$ 700 /ton ke Bawah, CPO tidak kena tarif PE

Tarif Progresif Pungutan Ekspor
Minyak Sawit Kembali Diubah

Sawit, harga CPO kembali turun

D

engan pertimbangan untuk
mengatasi dampak penurunan
harga Crude Palm Oil (CPO)
secara signifikan di pasar
internasional,
pemerintah
akhirnya
mengambil langkah mengurangi hambatan
ekspor dengan menurunkan tarif pungutan
ekspor (PE) atas kelapa sawit, CPO dan produk
turunannya. Langkah tersebut diyakini akan
memperkuat ekspor komditi tersebut di
tengah kecenderungan menurunnya hargaharga komoditi pertanian di pasar dunia.
Langkah pemerintah itu ditetapkan
melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor
159/PMK.011/2008 tentang Perubahan
Kesepuluh atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan
Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran
Tarif Pungutan Ekspor tanggal 30 Oktober
2008 dan berlaku mulai tanggal 1 November
2008.
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Beberapa perubahan pokok yang
dilakukan pemerintah terhadap kebijakan PE
kelapa sawit, minyak kelapa sawit dan produk
turunannya tersebut diantaranya adalah
memperkecil tahapan kenaikan tarif PE yang
disesuaikan dengan kisaran harga referensi
yang juga sudah dipersempit; menaikkan
batas harga referensi yang tidak kena tarif PE
dan menaikkan batas volume minyak goreng
(RBD Palm Olein) dalam kemasan bermerek
yang terkena PE.
Kisaran harga referensi untuk masingmasing tingkat tarif PE diubah dari semula
batas kisarannya sebesar US$ 100 dengan
Peraturan Menteri Keuangan yang baru
batas kisarannya dipersempit menjadi US$
50. Sedangkan batas harga referensi yang
tidak kena tarif PE untuk masing-masing
produk dinaikkan, misalnya untuk CPO,
Crude Olein, RBD Palm Olein dan RBD Palm
Kernel Olein yang semula tidak kena tarif PE

alias tarif PE-nya 0% apabila harga referensi
di pasar internasional di bawah US$ 550 per
ton, kini menjadi bebas PE apabila harga
referensi di pasar internasional berada pada
level US$ 700 per ton atau lebih rendah.
Untuk produk Crude Stearin, Crude Palm
Kernel Oil, Crude Kernel Olein, Crude Kernel
Stearin, RBD Palm Kernel Oil, dan RBD Palm
Oil (yang semula tidak terkena tarif PE apabila
harga referensi di pasar internasional US$ 550
atau lebih rendah) kini baru terkena tarif PE
apabila harga referensi di pasar internasional
mencapai US$ 751 per ton. Produk RBD Palm
Stearin dan RBD Palm Kernel Stearin (yang
semula tidak terkena tarif PE apabila harga
referensi di pasar internasional US$ 550 per
ton atau lebih rendah) kini baru terkena tariff
PE apabila harga referensi mencapai US$ 801
ton.
Untuk produk biodiesel dari minyak
sawit (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) yang
semula baru terkena tarif PE apabila harga
referensi di pasar internasional mencapai
US$ 750 per ton, kini baru terkena tarif PE
apabila harga referensi di pasar internasional
mencapai US$ 901 per ton.
Untuk produk minyak goreng atau RBD
Palm Olein dalam kemasan ukuran maksimal
10 kg dan bermerek yang semula baru terkena
tarif PE apabila harga referensi di pasar
interenasional mencapai US$ 750 per ton, kini
diubah menjadi minyak goreng (RBD Palm
Olein) dalam kemasaran bermerek ukuran
maksimal 25 kg dan baru terkena tarif PE
apabila harga referensi di pasar internasional
mencapai US$ 901 per ton.
Sementara itu, kegiatan ekspor buah dan
kernel kelapa sawit masih tetap dikenakan
tarif PE 40% pada tingkat harga berapapun.
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D

alam rangka memberdayakan
usaha kecil dan koperasi
seklaigus untuk memperluas
jaringan penjualan sehingga
mempermudah konsumen memperoleh
berbagai jenis obat dan minuman energi
merek Extra Joss di seluruh pelosok tanah
air, produsen obat dan minuman energi Extra
Joss, PT Bintang Toedjoe menjalin kerjasama
dengan Koperasi Tani dan Nelayan yang
tergabung dalam Induk Koperasi Tani dan
Nelayan (Inkoptan).
Kerjasama dimaksud tidak hanya
terbatas pada bidang distribusi dan
penjualan (pemasaran) produk PT Bintang
Toedjoe, melainkan juga mencakup pelatihan
manajemen pemasaran dan penjualan bagi
pengurus dan pengelola koperasi anggota
Inkoptan di seluruh Indonesia.
“Kerjasmaa antara PT Bintang Toedjoe
dengan Inkoptan ini merupakan bentuk
kongket dari kemitraan strategis antara
kalangan industri dengan koperasi dan
kelompok masyarakat tani dan nelayan,” kata
Direktur Utama Inkoptan Soeryo Bawono
usai penandatanganan piagam kerjasam
antara PT Binatang Toedjoe dan Inkoptan
belum lama ini.
Acara penandatanganan piagam
kerjasama tersebut dilakukan oleh Dirut
Inkoptan Soeryo Bawono dan Direktur
Bidang Pemasaran PT Binatang Toedjoe,
Hokiono disaksikan Ketua Kontak Tani
Nelayan Andalan (KTNA) Winarno Tohir dan
Direktur Utama PT Bintang Toedjoe Budi
Darma Wreksoatmodjo.
Dengan adanya kerjasama tersebut, kata
Soeryo, koperasi-koperasi maupun warungwarung yang menjual kebutuhan sembako di
dalam jaringan Inkoptan akan mendapatkan
berbagai macam produk Bintang Toedjoe,
terutama Extra Joss, secara langsung dari
produsennya, yaitu PT Bintang Toedjoe.
Dengan demikian, penyaluran produk PT
Bintang Toedjoe itu tidak lagi melalui tangan
atau pihak ketiga yang sering memakan
waktu cukup lama dalam distribusinya.
Melalui cara itu pula koperasi-koperasi dan
warung-warung dalam jaringan Inkoptan
bisa memperoleh barang yang masih baru
dengan kualitas prima.
“Yang lebih penting lagi, karena koperasi
tani dan nelayan mendapatkan produknya
langsung dari pabriknya atau distributor,
bukan lagi dari pengecer, maka keuntungan
yang diperoleh koperasi tani dan nelayan

Bintang Toedjoe Kerjasama
dengan Koperasi Petani
dan Nelayan
akan jauh lebih besar. Besarnya margin
keuntungan ini akan dapat digunakan untuk
meningkatkan kualitas hidup petani dan
nelayan yang menjadi anggota atau pengurus
koperasi tani dan nelayan. Jika hal itu dapat
dicapai, maka berarti PT Bintang Toedjoe
sudah membantu perekonomian masyarakat
petani dan nelayan,” kata Soeryo.
Menurut Soeryo, produk-produk PT
Bintang Toedjoe seperti Extra Joss dan obat
sakit kepala Puyer No. 16 sudah sangat dekat
di hati para petani dan nelayan. Namun bagi
petani dan nelayan yang tinggal di pelosok
dan jauh dari kota, sering kali kebutuhan
akan kedua produk tadi tidak mudah
dipenuhi. Kendalanya adalah pengiriman
yang sering terlambat karena lokasinya jauh
dari kota dan terlambat karena hujan atau
adanya bencana alam seperti banjir dan
tanah longsor.
Soeryo mengatakan Inkoptan sendiri
yang kini memiliki 99.000 kios atau outlet
koperasi tani yang tersebar hampir di seluruh
ibokta kecamatan di seluruh Indonesia,
merupakan kekuatan jaringan pemasaran
yang cukup besar dan handal. Jumlah

tersebut belum termasuk warung-warung
milik petani atau nelayan anggota KTNA
secara perorangan yang tinggal di pedesaan
di seluruh Indonesia.
Direktur Utama PT Bintang Toedjoe Budi
Darma Wreksoatmodjo menyambut baik
kerjasama strategis itu. Menurut Budi, petani
dan nelayan adalah salah satu kelompok
masyarakat yang menjadi perhatiannya.
Selain jumlahnya yang banyak dan tersebar
di seluruh Indonesia, petani dan nelayan juga
merupakan konsumen loyal dari berbagai
produk PT Bintang Toedjoe seperti Extra
Joss, Puyer No. 16 dan lain-lain.
“Dengan kerjasama ini, pihak distributor
minuman energi Extra Joss dan produk obat
yang diproduksi PT Bintang Toedjoe dapat
segera mengirim produk-produknya ke
seluruh jaringan outlet maupun koperasi
yang tergabung dalam Inkoptan. Dengan
demikian kebutuhan petani akan minuman
energi Extra Joss untuk meningkatkan
stamina dalam bertani dan mencari ikan
dapat segera dipenuhi dengan produk yang
benar-benar fresh dari pabrik,” tutur Budi.
***
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Produksi Baja Nasional
Dipangkas 50%
Kalangan pelaku industri baja nasional memangkas
kegiatan produksi baja sebesar 40% sampai 50% menyusul
merosotnya harga produk baja di pasar dunia yang dipicu
oleh menciutnya permintaan baja dunia.

Penciutan permintaan baja dunia itu
terjadi sebagai akibat dari krisis keuangan
global yang melanda negara-negara di
berbagai belahan dunia.
Dirjen Industri Logam Mesin Tekstil dan
Aneka Departemen Perindustrian, Ansari
Bukhari mengatakan menjelang akhir tahun
2008 ini kalangan industri baja di tanah
air, mulai industri hulu, antara sampai hilir
memangkas produksinya hingga secara
nasional kegiatan produksi baja rata-rata
merosot 40%-50% dari semula 4 juta ton per
tahun menjadi sekitar 2 juta sampai 2,5 juta
ton per tahun.
“Berbagai perusahaan industri baja di
dalam negeri melakukan pemangkasan
produksi yang bervariasi antara 30% sampai
70%. PT Krakatau Steel misalnya memangkas
produksi bajanya sekitar 50%, sedangkan PT
Gunung Garuda memangkas produksinya
60% sampai 70%. Secara nasional kegiatan
produksi baja hulu sampai hilir mengalami
penurunan sekitar 40% sampai 50%,” kata
Ansari.
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Sementara itu, Ketua Asosiasi Industri
Besi Baja Indonesia (Indonesian Iron and
Steel Industry Association (IISIA), Irvan
Kamal Hakim mengatakan utilisasi industri
baja dari hulu sampai hilir saat ini hanya
sekitar 40% akibat merosotnya permintaan
baja di dalam negeri dan menurunnya harga
produk baja di pasar dunia.
“Akibat penurunan permintaan dan
merosotnya harga baja tersebut, sejumlah
industri hilir baja di dalam negeri kini
terpaksa menghentikan kegiatan operasinya.
Menurut catatan kami ada 10 industri paku,
mur dan baud yang terpaksa menghentikan
kegiatannya,” tutur Irvan,
Menurut Ansari, pemangkasan produksi
baja itu dilakukan karena konsumsi baja
di dalam negeri dewasa ini mengalami
penurunan. Sebab, dengan terjadinya
krisis keuangan global, banyak perusahaan
pengguna baja yang mengurangi konsumsi
bajanya. “Semua orang sekarang sedang
berhemat sehingga volume permintaan baja
pun mengalami penurunan,” katanya.
Konsumsi baja di dalam negeri, tambah
Ansari, diperkirakan mengalami penurunan
karena sampai saat ini kalangan konsumen
masih menunggu perkembangan situasi
mengingat situasinya serba belum jelas,
apakah harga akan turun terus atau naik lagi.
“Kita semuanya menunggu kepastian harga,
perubahan kurs dan lain-lain.”
Untuk pemenuhan bahan baku baja
bagi pembuatan tabung gas dalam rangka
pelaksanaan program konversi minyak
tanah ke LPG, pemerintah c.q Departemen
Perindustrian sudah melayangkan surat
kepada PT KS untuk kemungkinan
penyesuaian harga bahan baku baja
lembarannya.
“Saya sudah kirim surat ke PT KS untuk
kemungkinanpenyesuaianharga,tapimereka
mengatakan mereka sudah melakukan stok
sejak diperintahkan dulu untuk 25 juta unit
tabung. Yang sekarang itu belum diambil. PT
KS minta supaya diperpanjang. Pak Menteri
(Menperin) mintanya diperpanjang sampai
Januari saja, tapi manajemen KS minta
diperpanjang sampai April. Harganya tetap
Rp 12.000 per kg, padahal sekarang harganya
sudah turun ke Rp 7.000 per kg sampai Rp
8.000 per kg,” kata Ansari.
Mengenai kebutuhan bahan baku baja
yang sampai kini sebagian besar masih harus
diimpor, Ansari mengatakan ketersediaan
bahan baku baja di dalam negeri untuk satu
tahun ke depan masih cukup tersedia. Sebab,

selama tahun 2008 ini kalangan industri baja
nasional telah mengimpor bahan baku baja
dalam jumlah yang cukup banyak.
“Impor bahan baku yang terjadi selama
tahun ini cukup tinggi. Volume impor
selama satu semester saja sudah melebihi
kebutuhan untuk satu tahun. Jadi, sudah
terlanjur banyak bahan baku yang masuk
ke dalam negeri pada saat harga sedang
mahal. Sekarang susah jualnya, karena biaya
produksi tinggi karena harga bahan baku
tinggi, padahal orang melihat harga bahan
baku dan harga produk bajanya sendiri
sekarang sudah turun,” kata Ansari.
Untuk mengatasi masalah tersebut, kata
Ansari, Departemen Perindustrian telah
mengusulkan agar impor baja mulai produk
hulu sampai produk hilir dikendalikan,
dengan memasukan produk baja ke dalam
daftar barang yang diatur impornya. Saat ini
baru ada lima jenis produk yang impornya
dikendalikan dengan cara membatasi
importirnya termasuk juga membatasi
pelabuhan impornya yaitu hanya boleh
melalui lima pelabuhan tertentu.
Irvan mengatakan instrumen lainnya
yang diharapkan dapat membantu
mengangkat konsumsi baja di dalam negeri
adalah penerbitan kebijakan pemerintah

mengenai penggunaan produk dalam
negeri. Pemerintah sendiri saat ini sedang
mempersiapkan penerbitan Keputusan
Presiden (Keppres) atau Instruksi Presiden
(Inpres) tentang penggunaan produk dalam
negeri.
Mengenai persiapan penerbitan
Keppres/Inpres yang mengatur tentang
kewajiban menggunakan barang industri
produksi dalam negeri tersebut, Ansari
mengatakan Departemen Perindustrian telah
menyelesaikan penyusunan draft Keputusan
Menteri (Kepmen) berikut lampirannya.
“Keppres/Inpres itu akan dikeluarkan
kalau pedoman teknis dari Menperin sudah
selesai. Posisinya saat ini draft awal sudah
selesai tapi masih harus difinalkan dengan
seluruh instansi. Isi dari Kepmen itu pada
intinya tentang kewajiban untuk membeli
barang dari dalam negeri. Kita sudah buat
daftar produk yang bisa dibuat di dalam
negeri. Ada 21 kelompok barang, seperti alat
mesin pertanian, industri logam, alat tulis
kantor dan lain sebagainya. Jadi, nanti untuk
pengadaan barang pemerintah harus dari
dalam negeri, baik untuk pemerintah pusat,
Pemprov, Pemkab, Pemkot, BUMN, maupun
BUMD,” kata Ansari.***

Baja produksi Krakatau Steel
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Dampak Penyegelan
Gula
Rafinasi
Distributor Ketakutan, IKM Mamin Kesulitan Dapatkan Gula Rafinasi

L

angkah Kepolisian RI bersama
Departemen Perdagangan yang
didukung kalangan petani tebu
melakukan sweeping dan diikuti
dengan aksi penyegelan/penyitaan gula
rafinasi telah mengakibatkan kalangan
distributor, subdistributor dan agen gula
rafinasi di tanah air dihantui ketakutan.
Mereka kini mengalami trauma sehingga
tidak mau lagi mendistribusikan gula rafinasi
terutama ke industri pangan skala kecil
menengah di berbagai daerah di tanah air.
Direktur Eksekutif Asosiasi Gula Rafinasi
Indonesia (AGRI), M. Yamin Rachman
mengakui sampai kini banyak distributor
dan subdistributor gula rafinasi di daerah
yang tidak mau lagi mendistribusikan gula
rafinasi. Pada umumnya mereka ketakutan
ditangkap polisi apabila mendistribusikan
gula rafinasi. Hal itu mengingat pengalaman
pahit yang dialami sejumlah distributor gula
rafinasi lainnya menyusul aksi penyegelan
gula rafinasi oleh polisi di berbagai daerah.
Yamin mengatakan berdasarkan catatan
AGRI yang diperoleh dari laporan kalangan
anggota AGRI, volume gula rafinasi yang kini
berada dalam penyegelan polisi mencapai
3.857,65 ton. Gula rafinasi yang disegel
tersebut tersebar di sejumlah daerah, yaitu
di Makassar sebanyak 1.621 ton, di Bogor
341,80 ton, di Jakarta 1.325,85 ton, di Cirebon
19,80 ton, di Bandung 472,66 ton dan di
Karawang 34 ton.
Jika dilihat dari lokasi penyegelannya,
kata Yamin, gula-gula rafinasi itu disegel di
gudang milik pabrik (gudang transito milik
pabrik gula rafinasi) sebanyak 1.282,25 ton, di
gudang distributor sebanyak 2.001,49 ton, di
gudang subdistributor sebanyak 531,30 ton
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dan di toko pengecer sebanyak 52,07 ton.
Sementaraitu,SekjenAGRIYayatPriyatna
mengatakan nasib gula rafinasi yang kini
berada dalam penyegelan pihak kepolisian
itu sampai saat ini masih menggantung
tanpa ada kejelasan penyelesaian, baik dari
pihak kepolisian maupun dari pemerintah
c.q. Departemen Perdagangan yang
mengeluarkan kebijakan tentang ketentuan

tata niaga gula. Padahal gula rafinasi yang
disegel polisi ini sudah mengendap selama
berbulan-bulan di lokasi penyegelan.
“Kondisi ini tentu saja sangat tidak
kondusif bagi iklim industri gula rafinasi
di dalam negeri. Padahal, semua industri
gula rafinasi anggota AGRI merupakan
perusahaan legal yang mendapatkan izin
resmi dari pemerintah. Mereka bersedia
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Gula Rafinasi, perlu pengendalian distribusi

menanamkan investasi di industri gula
rafinasi karena mendapatkan izin resmi dari
pemerintah, disamping tentu saja karena
melihat peluang bisnis yang ada di dalam
negeri,” kata Yayat.
Sejumlah industri skala kecil menengah
yang menghasilkan produk makanan
dan minuman di daerah mengeluhkan
terganggunya
kegiatan
distribusi
gula rafinasi. Mereka yang selama ini
menggunakan gula rafinasi sebagai salah
satu bahan baku utama dalam pembuatan
produk makanan dan minuman mengaku
kesulitan mendapatkan gula rafinasi dari
distributor atau subdistributor dan agen.
Aceng, salah seorang pelaku industri
makanan agar-agar kering di Kabupaten
Garut, Jawa Barat mengeluhkan sulitnya
mendapatkan pasokan gula rafinasi untuk
industrinya. Padahal gula rafinasi sangat
dibutuhkan untuk membuat makanan agaragar kering mengingat kualitasnya yang
sangat baik, jernih dan nyaris tidak ada
kotorannya.
Menurut Aceng, kesulitan mendapatkan
gula rafinasi ini sudah dirasakannya sejak
beberapa bulan lalu khususnya setelah
ramainya pemberitaan di berbagai media
massa tentang kasus penyegelan gula
rafinasi oleh polisi. Akibat kasus penyegelan

gula rafinasi itu, kalangan distributor,
subdistributor dan agen gula rafinasi
di Kabupaten Garut merasa ketakutan
menyalurkan gula rafinasi.
“Bagi industri makanan agar-agar kering
seperti kami, gula rafinasi merupakan salah
satu bahan baku yang sangat penting.
Sebab, dengan menggunakan gula rafinasi
sebagai bahan baku, produk agar-agar kering
kami pun menjadi lebih baik kualitasnya.
Penjualan produk kami pun terus mengalami
peningkatan karena masyarakat konsumen
pun tahu bahwa kualita produk kami lebih
baik dari produk agar-agar lainnya,” kata
Aceng.
Setiap harinya Aceng menggunakan
tidak kurang dari 5 karung gula rafinasi
sebagai bahan baku untuk industri makanan
agar-agar keringnya. Produk agar-agar kering
buatan Aceng yang kini banyak diminati
kalangan konsumen mulai dari anak-anak
hingga dewasa itu kini telah dipasarkan
di berbagai daerah di Jawa Barat, seperti
Garut, Bogor, Purwakarta, Cianjur, Bandung,
Sumedang, Tasikmalaya, Karawang, Cirebon,
dan lain-lain. Selain dikirim secara rutin ke
toko makanan dan oleh-oleh di berbagai kota
tersebut, agar-agar kering buatan Aceng itu
kini juga telah menjadi makanan khas oleholeh kota Garut.

Namun sayangnya, sejak maraknya kasus
penyegelan gula rafinasi, semua distributor,
subdistributor dan agen gula rafinasi
di wilayah Kabupaten Garut kini sudah
menghentikan kegiatan penyaluran gula
rafinasi. Akibatnya, Aceng kini tidak bisa lagi
mendapatkan pasokan gula rafinasi untuk
industri makanan agar-agar keringnya.
“Saya sudah mencoba mencari pasokan
gula rafinasi dari luar Kabupaten Garut,
misalnya dari Bandung atau dari daerah
lain di sekitar Kabupaten Garut. Namun
ternyata semua distributor, subdistributor
dan agen gula di wilayah-wilayah lain pun
mengalami hal yang sama, mereka tidak mau
lagi mendistribusikan gula rafinasi. Mereka
mengaku tidak mau lagi mendistribusikan
gula rafinasi karena takut disegel polisi,”
tutur Aceng.
Menurut Aceng, selain takut ditangkap
dan disegel kalau mendistribusikan gula
rafinasi, kalangan distributor, subdistributor
dan agen gula rafinasi juga mengaku
kegiatan usaha distribusi gula rafinasi saat
ini sudah tidak menguntungkan lagi. Sebab,
kasus penyegelan gula rafinasi ini sering
kali dimanfaatkan oleh para oknum aparat
kepolisian di lapangan untuk memeras truktruk pengangkut gula rafinasi di jalan. ***
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PT McDermott Indonesia
Harga Minyak Dunia Naik, Pesanan Pabrikasi Offshore Melonjak

Anjungan pemboran minyak dan lepas pantai yang sedang dikerjakan di workshop
McDermott Indonesia

M

elonjaknya harga minyak
bumi dunia yang tahun ini
sempat mencapai angka
tertinggi pada level US$ 140an per barrel telah mendorong kalangan
perusahaan pertambangan minyak dan
gas meningkatkan aktivitasnya dalam
mengeksplorasi dan mengekploitasi sumbersumber cadangan minyak baru. Bahkan
sumber-sumber minyak yang semula dinilai
tidak ekonomis lagi kini kembali digarap
karena lonjakan harga minyak telah membuat
eksploitasi sumber-sumber minyak dengan
cadangan terbatas itu menjadi ekonomis.
Maraknya kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi di industri pertambangan minyak
dan gas itu telah mendongkrak volume
pesanan pabrikasi fasilitas anjungan lepas
pantai di dalam negeri. Pesanan pabrikasi
struktur anjungan pemboran minyak dan
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gas lepas pantai itu tidak hanya datang
dari perusahaan pertambangan minyak
dan gas yang beroperasi di wilayah negara
kesatuan RI saja tetapi juga dari perusahaanperusahaan pemboran minyak dan gas yang
beroperasi di berbagai negara di dunia.
Salah satu perusahaan pabrikasi struktur
anjungan lepas pantai di Indonesia yang
mengalami kebanjiran pesanan sebagai
dampak dari kenaikan harga minyak bumi
dunia itu adalah PT McDermott Indonesia,
sebuah perusahaan penanaman modal asing
yang sudah beroperasi di Pulau Batam,
Kepulauan Riau sejak tahun 1970. Perusahaan
terbesar dan tertua di Pulau Batam tersebut
mendapatkan banyak pesanan pembuatan
struktur anjungan lepas pantai hingga
kapasitas produksinya sudah penuh sampai
beberapa tahun kedepan.
Michael Jeffers, General Manager Batam

Fabrication Operations PT McDermott
Indonesia mengatakan naiknya harga
minyak bumi dunia telah mendorong
bermunculannya proyek-proyek pemboran
minyak baru. Sejalan dengan itu, pesanan
pabrikasi struktur anjungan lepas pantai pun
terus mengalir ke PT McDermott Indonesia.
“Mulai tahun 2008 ini hingga tiga
sampai lima tahun ke depan McDermott
akan sangat sibuk karena banyak proyek
yang bisa dikerjakan. Situasi tersebut tentu
akan mendorong PT McDermott untuk
menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja
Indonesia. Sebagai contoh pada tahun depan
(2009) kami akan mulai mengerjakan proyek
pembangunan kilang LNG pertama di Batam.
Selain itu, masih banyak lagi proyek-proyek
lainnya dengan skala kecil, menengah sampai
besar yang akan dikerjakan McDermott,”
kata Michael.

Ekonomi & Bisnis
Menurut Michael, beberapa proyek
yang kini sedang dikerjakan PT McDermott
Indonesia diantaranya North Belut Project
di laut Natuna senilai US$ 100 juta untuk
Conoco Philip. Proyek yang membutuhkan
material baja sebesar 14.000 ton ini
diperkirakan selesai pada pertengahan tahun
2009 mendatang.
Proyek lainnya adalah pembuatan jacket
raksasa (bagian anjungan yang berada di
bawah permukaan laut) senilai US$ 150 juta
dengan bobot 20.000 ton atas pesanan
Woodside Energy dari Australia. Proyek
pembuatan jacket tersebut merupakan
proyek jacket terbesar yang pernah ditangani
PT McDermott Indonesai selama ini. Kegiatan
pekerjaannya sendiri dimulai tahun 2008 ini
dan diperkirakan pekerjaan selesai dalam
waktu dua tahun. Untuk proyek ini Woodside
Energy memesan pembuatan jacket kepada
PT McDermott Indonesia, sedangkan untuk
pembuatan deck-nya (bagian anjungan yang
berada di atas permukaan laut) diserahkan
kepada sebuah perusahaan dari Korea.
Proyek yang sudah selesai dikerjakan
tahun ini oleh PT McDermott Indonesia
diantaranya proyek Sutuvang untuk Cuulong
yang merupakan usaha patungan antara
Conoco Philip dan pemerintah Vietnam.

Proyek yang membutuhkan struktur baja
seberat 17.000 ton ini telah selesai dikerjakan
pada bulan Agustus 2008 lalu. Nilai total
dari proyek tersebut sebesar US$ 500 juta,
sedangkan nilai proyek yang dikerjakan
PT McDermott Indonesia sebesar US$
150 juta dimana McDermott mengerjakan
pembuatan jacket dan deck.
Perusahaan pelanggan PT McDermott
Indonesia umumnya perusahaan pemboran
minyak dan gas multinasional yang
beroperasi di berbagai wilayah di dunia.
Beberapa perusahaan pelanggan PT
McDermott Indonesia diantaranya Maersk,
Chevron, Conoco Philip, Esso, Shell, dan lainlain.
Setiap tahun PT McDermott Indonesia
rata-rata mengerjakan tiga sampai empat
proyek dengan nilai proyek yang berkisar
antara US$ 90 juta sampai US$ 700 juta.
Lama pengerjaan proyek pun bervariasi
tergantung kepada besar kecilnya proyek.
Ada proyek yang selesai dikerjakan dalam
waktu sembilan bulan, ada pula proyek yang
baru selesai dikerjakan setelah 3 tahun.
“Kami mempunyai proyek besar
dengan Chevron dengan nilai US$ 700 juta.
Sekitar 30% dari proyek itu dikerjakan di
fasilitas pabrikasi kami di Batam, sedangkan

Pekerja Mc Dermott Indonesia, bekerja dengan tingkat pesyaratan keselamatan yang sangat
tinggi

selebihnya dikerjakan di laut,” kata Michael.
Untuk pembuatan struktur anjungan
lepas pantai, PT McDermott umumnya
mengimpor sebagian besar material dari luar
negeri. Hanya sekitar 10% saja yang biasanya
dipasok dari dalam negeri, sedangkan
selebihnya diimpor dari negara lain seperti
dari kawasan Eropa Timur, China dan Jepang.
Beberapa pelanggan bahkan menyediakan
sendiri berbagai bahan bakunya.
Saat ini, PT McDermott mempekerjakan
3.900 pekerja yang hampir seluruhnya (sekitar
97%) merupakan orang Indonesia. Namun
ketika banyak proyek yang dikerjakan PT
McDermott biasanya merekrut lebih banyak
tenaga kerja. Kini perusahaan tersebut sedang
bersiap-siap untuk merekrut lebih banyak
pekerja karena menghadapi banyaknya
pesanan dalam beberapa tahun mendatang.
Beberapa tahun sebelumnya PT McDermott
Indonesia pernah mempekerjakan 7.600
orang, pada tahun 2009 pun diperkirakan
jumlah pekerjaan akan meningkat menjadi
sekitar 7.000-an orang.
Menurut Michael, PT McDermott
Indonesia merupakan perusahaan patungan
antara McDermott International, sebuah
perusahaan kontraktor minyak dan gas
terkemuka yang berkantor pusat di Houston,
AS, dengan partner lokal asal Indonesia
dengan komposisi kepemilikan saham
masing-masing 50% : 50%.
McDermott International yang didirikan
oleh Jay Ray McDermott pada tahun 1940
kini telah beroperasi di berbagai negara di
dunia. Fasilitas pabrikasi (fabrication yard)
McDermott kini tersebar mulai dari Lousiana,
AS, Baku (Azerbaijan), China, dan Batam
(Indonesia). Di Batam sendiri McDermott
mempunyai fabrication yard yang cukup
besar yang berdiri di atas lahan seluas 110
hektar. Dilihat dari volume pekerjaan dan
jumlah tenaga kerja, fasilitas pabrikasi di
Batam ini merupakan fasilitas fabrication
yard terbesar yang dimiliki McDermott.
Michael mengatakan sejak pertama
kali berdiri pada tahun 1970, PT McDermott
Indonesia telah menanamkan investasi
tidak kurang dari US$ 500 juta di Batam.
Dalam kurun waktu empat tahun
terakhir ini perusahaan tersebut juga
telah menginvestasikan dana tambahan
senilai US$ 100 juta untuk meningkatkan
kemampuan peralatan, mengganti peralatan
yang sudah rusak, mengganti teknologi lama
dengan teknologi termutakhir dan sekaligus
untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja
perusahaan. ***
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PT Nippon Steel Batam
Offshore
Service
Mengutamakan Keselamatan dalam Pekerjaan

K

eselamatan dalam menjalankan
pekerjaan sering kali menjadi salah
satu faktor yang menentukan
sukses tidaknya sebuah perusahaan
dalam menjalankan bisnisnya. Karena itu,
banyak perusahaan yang memiliki reputasi
baik di dunia internasional mengganggap
masalah safety ini sebagai salah satu faktor
yang sangat penting untuk diperhatikan.
PT Nippon Steel Batam Offshore Service
(NSBOS), salah satu anak perusahaan
(subsidiary) dari Nippon Steel Engineering
Corporation Ltd. dari Jepang misalnya, sudah
sejak lama menerapkan sistem dan SOP
(standard operation procedures) yang sangat
ketat dalam masalah keselamatan dalam

bekerja di lingkungan perusahaannya.
Dengan menerapan sistem dan SOP
yang ketat dalam bidang safety, perusahaan
yang berdiri dan beroperasi di Batam sejak
tahun 1994 itu mampu mencegah terjadinya
kecelakan dalam kegiatan pekerjaan di
kalangan karyawan dan buruhnya walaupun
bidang pekerjaan yang ditekuni perusahaan
tersebut penuh dengan risiko dan tantangan
kecelakaan kerja.
Ved Parkash, QHSE Division Manager
PT NSBOS mengatakan PT NSBOS selalu
mengutamakan masalah kualitas, kesehatan,
keselamatan dan lingkungan dalam setiap
menjalan kegiatan operasi perusahaan, baik
untuk perkejaan proyek di workshop maupun

Manajemen Nippon Steel Batam Offshore Service menerapakan Offshore safety yang sangat
ketat
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pekerjaan proyek di lapangan. Bahkan, untuk
pekerjaan di kantor sekalipun, PT NSBOS
memiliki sistem dan SOP safety yang sangat
ketat.
“Mengingat pentingnya masalah
kualitas, kesehatan, keselamatan dan
lingkungan ini perusahaan kami memiliki
satu divisi tersendiri untuk menangani
masalah tersebut, yaitu Divisi QHSE yang
terdiri dari Quality, Health, Safety and
Environment,” tutur Vad kepada majalah
Media Industri dan Karya Indonesia (Kina)
yang mengadakan kunjungan ke perusahaan
tersebut di Batam beberapa waktu lalu.
Berkat penerapan sistem dan SOP safety
yang ketat itu, PT NSBOS sudah beberapa
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kali mendapatkan penghargaan di bidang
keselamatan kerja, baik dari perusahaan
pelanggan maupun dari lembaga independen
atau pemerintah. Belum lama ini perusahaan
ini mendapatkan penghargaan satu juta jam
kerja tanpa kecelakaan dalam menjalankan
proyek-proyek
perusahaam
minyak
terkemuka Total dari Prancis. Demikian
juga dengan proyek Conoco Philip, PT
NSBOS mendapatkan penghargaan tanpa
kecelakaan.
“Untuk proyek-proyek offshore milik
Total di seluruh dunia, kami merupakan
perusahaan di urutan pertama yang
berhasil mencapai zero accident atau tanpa
mengalami kecelakaan sama sekali,” tutur
Vad bangga.
PT NSBOS sendiri selama ini menggeluti
kegiatan industri pabrikasi berbagai struktur
baja (heavy steel structure) untuk kegiatan
pertambangan minyak dan gas, khususnya
yang beroperasi di lepas pantai (offshore).
Beberapa produk pabrikasi yang dihasilkan
PT NSBOS diantaranya adalah offshore
jackets (bagian dari anjungan lepas pantai
yang ditanam di bawah laut) dan decks
(disebut juga top site yang merupakan bagian
dari anjungan lepas pantai yang berada di
atas permukaan laut). Kedua bagian utama
itu apabila dirangkaikan bersama-sama akan

membentuk struktur fasilitas anjungan lepas
pantai.
PT NSBOS selama ini sudah banyak
melayani pesanan pembuatan anjungan lepas
pantai dari berbagai perusahaan minyak dan
gas terkemuka di dunia seperti Total, BP,
Shell, Conoco, Chevron, Mobil Oil (Exxon),
Santa Fe, Pertamina, Texaco, Petronas dan
lain-lain. Umumnya perusahaan pemesan
pembuatan struktur anjungan lepas pantai
dengan spesifikasi tertentu, kemudian PT
NSBOS sendiri yang mengerjakan mulai dari
desain engineeringnya sampai pabrikasinya.
Perusahaan tersebut kini memililiki
fasilitas pabrikasi di atas lahan seluas lebih
dari 20 hektar di Pulau Batam, Kepulauan
Riau. Sekitar 99% dari karyawan PT NSBOS
adalah orang Indonesia, sisanya berasal dari
negara lain terutama Jepang. Mengingat
kegiatan pekerjaan di bidang pabrikasi ini
dilakukan berdasarkan pesanan (proyek)
yang masuk, maka jumlah karyawan/pekerja
PT NSBOS selalu berfluktuasi tergantung
kepada volume pesanan. Saat ini perusahaan
memiliki karyawan sebanyak 1.171 orang
(sebanyak 450 orang diantaranya merupakan
karyawan tetap), namun sebelumnya pernah
mempekerjakan lebih dari 2.000 orang. Para
pekerja tersebut umumnya memiliki keahlian
khusus di bidangnya masing-masing seperti

welder, fitter, mekanik, electric instrument
dan lain-lain.
Kapasitas pabrikasi struktur anjungan
lepas pantai yang dimiliki PT NSBOS saat
ini mencapai 25.000 ton per tahun. Struktur
anjungan lepas yang yang dibuat di PT
NSBOS bervariasi dari anjungan lepas pantai
untuk laut dangkal dengan kedalaman hanya
beberapa puluh sampai beberapa ratus meter,
hingga struktur anjungan lepas pantai untuk
kegiatan pemboran di laut dalam dengan
kedalaman hingga beberapa ribu meter.
Dengan total nilai investasi sekitar US$ 20
juta, kata Vad, PT NSBOS kini memiliki sales
rata-rata setiap tahunnya sebesar US$ 40
juta sampai US$ 50 juta.
Menurut Vad, selama ini kandungan
lokal dari produk struktur anjungan lepas
pantai cukup tinggi karena sebagian besar
tenaga kerja yang membuat struktur tersebut
adalah orang Indonesia sendiri. Sedangkan
jika dilihat dari materialnya, memang selama
ini kebanyakan material masih didatangkan
dari negara lain. Kendati demikian, biasanya
pemesan (pemilik proyek) menyediakan
material sendiri, namun ada juga pemilik
proyek yang menyerahkan sepenuhnya
pengadaan material kepada PT NSBOS.***

Anjungan lepas pantai yang sedang dikerjakan oleh NS Batam Offshore Service
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PT Indosmelt akan Bangun Pabrik Copper Smelter

Senilai US$ 500 Juta

Peleburan Tembaga

P

erusahaan nasional, PT Indosmelt
merencanakan untuk membangun
pabrik peleburan tembaga (copper
smelter) di Kabupaten Maros,
Sulawesi Selatan dengan nilai investasi
sebesar US$ 500 juta. Setiap tahunnya
pabrik peleburan tembaga tersebut akan
mengolah 250.000 ton konsentrat tembaga
menjadi 100.000 ton copper cathode yang
akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan
di dalam negeri maupun di pasar ekspor.
Direktur Utama PT Indosmelt, Natsir
Mansur mengatakan nilai investasi sebesar
US$ 500 juta untuk pembangunan pabrik
peleburan tembaga tersebut seluruhnya
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akan berasal dari dalam negeri sendiri.
Dengan demikian, PT Indosmelt murni
merupakan perusahaan industri peleburan
tembaga lokal yang sepenuhnya dimiliki oleh
anak bangsa.
“Pabrik peleburan tembaga nasional
pertama ini akan mengolah konsentrat
tembaga yang dihasilkan dari bumi
Indonesia sendiri, yaitu yang diproduksi
oleh PT Freeport Indonesia atau perusahaan
pertambangan lainnya yang beroperasi di
tanah air. Kapasitas pengolahan konsentrat
tembaga dari pabrik peleburan tembaga
ini adalah sekitar 250.000 ton untuk
menghasilkan sekitar 100.000 ton copper

cathode setiap tahunnya,” kata Natsir.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan
baku konsentrat tembaga, Natsir mengaku
perusahaanya siap membeli konsentrat
tembaga produksi dalam negeri itu dengan
harga yang berlaku di pasar internasional.
“Namun kalau seandainya perusahaan
pertambangan di dalam negeri tidak mau
memasok konsentrat tembaganya kepada
kami, maka kami pun siap untuk membelinya
dari luar negeri dengan cara mengimpornya
dari trader atau langsung dari produsen
konsentrat tembaga di mancanegara,” tutur
Natsir.
Menurut Natsir, PT Indosmelt akan
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menjadi perusahaan nasional pertama yang
mengolah sumber daya mineral berupa
konsentrat tembaga (yang diambil dari
bumi Indonesia) di dalam negeri sendiri.
Sebab, selama ini sebagian besar konsentrat
tembaga yang dihasilkan di dalam negeri
diekspor ke berbagai negara tanpa diolah
terlebih dahulu menjadi produk logam
tembaga hilir yang bernilai tambah lebih
tinggi.
Karena itu, Natsir mengaku gagasan
pembangunan fasilitas peleburan tembaga
di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan itu
berawal dari keprihatinan Natsir dan kawan-

kawan selaku generasi penerus terhadap
kegiatan ekspor bahan tambang dalam
keadaan mentah secara besar-besaran selama
ini. Padahal ekspor bahan tambang dalam
keadaan mentah tidak banyak memberikan
multiplier effect yang memadai terhadap
perekonomian, khususnya perekonomian di
daerah lokasi pertambangan dan umumnya
bagi perekonomian nasional.
Natsir mengatakan PT Indosmelt sendiri
dapat digolongkan sebagai perusahaan
pionir, karena selain menjadi perusahaan
nasional pertama yang mengolah sumber
daya alam berupa konsentrat tembaga,

Copper Cathode hasil olahan konsentrat tembaga

perusahaan ini juga beroperasi di Kawasan
Timur Indonesia sehingga diharapkan
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
di wilayah KTI.
Mengenai detil rencana pembangunan
fasilitas smelternya sendiri Natsir
mengatakan PT Indosmelt baru akan
melakukan kegiatan konstruksi fasilitas
tersebut pada tahun 2010. Proses
pembangunan fasilitas peleburan tembaga
tersebut diperkirakan akan memakan waktus
elama tiga tahun sehingga diperkirakan
pada tahun 2013 fasilitas tersebut baru bisa
beroperasi secara komersial.
“Sudah setahun terakhir ini kami
mempersiapkan berbagai hal yang
menyangkut pendirian perusahaan,
termasuk meninjau lokasi dan melakukan
studi kelayakan. Kami harapkan dalam
waktu yang tidak lama lagi semua persiapan
administrasinya termasuk kelengkapan
dokumen dan perizinannya sudah bisa
selesai sehingga pada tahun 2010 kegiatan
konstruksi pabrik sudah bisa dimulai,” kata
Natsir.
Rencananya untuk pembangunan
pabrik peleburan tembaga ini PT Indosmelt
akan menggunakan teknolgi peleburan
tembaga yang dikembangkan oleh Aussmelt
dari Australia. Karena itu pula nama yang
diberikan kepada perusahaan peleburan
tembaga tersebut adalah PT Indosmelt.
“Kalau di Australia ada Aussmelt, maka di
Indonesia ada Indosmelt. Kemiripan nama itu
tentu saja memiliki sesuatu arti, dalam hal ini
karena kedua perusahaan itu menggunakan
teknologi yang sama,” tutur Natsir. ***
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Ekspor TPT 2009
Diperkirakan Capai
US$ 11,07 Miliar
Kalangan pelaku industri tekstil dan produk tekstil (TPT)
nasional memperkirakan ekspor produk tersebut pada
tahun 2009 mencapai nilai US$ 11,07 miliar atau mengalami
kenaikan sekitar 2,18% dibandingkan dengan nilai ekspor TPT
tahun 2008 yang diperkirakan mencapai US$ 10,84 miliar.

K

etua Umum Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API) Benny Soetrisno
mengatakan kinerja ekspor TPT
pada tahun 2009 diperkirakan
mengalami pertumbuhan yang lebih rendah
dibandingkan dengan pertumbuhan kinerja
ekspor pada tahun-tahun sebelumnya
sebagai dampak dari krisis keuangan global
yang melanda berbagai negara di dunia.
“Kami memperkirakan nilai ekspor TPT
dari Indonesia pada tahun 2009 hanya akan
tumbuh sebesar 2,18% menjadi sekitar US$
11,07 miliar dibandingkan dengan nilai ekspor
TPT pada tahun 2008 yang diperkirakan
mencapai US$ 10,84 miliar. Nilai ekspor TPT
tahun 2008 sendiri diperkirakan mengalami
pertumbuhan cukup tinggi, yaitu sebesar
8,33% jika dibandingkan dengan nilai ekspor
TPT tahun 2007,” kata Benny.

Selama delapan bulan pertama tahun
2008 (Januari-Agustus 2008) nilai ekspor TPT
Indonesia telah mencapai US$ 7,172 miliar.
Diharapkan dalam empat bulan berikutnya
nilai ekspor TPT meningkat cukup signifikan
sehingga total nilai ekspor tahun 2008
mencapai US$ 11,07 miliar.
Kalau dilihat dari volumenya, kata
Benny, volume ekspor TPT pada tahun 2009
diperkirakan mengalami kenaikan sebesar
2,60% dari sekitar 2,012 juta ton pada tahun
2008 menjadi 2,064 juta ton pada tahun
2009. Volume ekspor TPT pada tahun 2008
sendiri mengalami pertumbuhan cukup
tinggi, yaitu sebesar 7,45% jika dibandingkan
dengan volume ekspor tahun 2007.
Menurut Benny, API mengestimasikan
pertumbuhan ekspor 2008 dan forecast 2009
itu dengan didasarkan pada asumsi bahwa di

Produk TPT merupakan salah andalan produk ekspor nasional
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dalam negeri terjadi penambahan kapasitas
produksi dan peningkatan utilisasi produksi
sebagai hasil dari program peningkatan
teknologi industri TPT selama tahun 2007
dan 2008. Selain itu, estimasi dan forecast
tersebut juga didasarkan pada sejumlah
asumsi lain seperti produk TPT China menjadi
relatif lebih mahal (karena upah pekerja dan
energi mulai mahal, konsumsi domestik
mulai meningkat, nilai tukar RMB mulai
kuat dan tidak ada kepastian), pertumbuhan
ekonomi Asia Timur (kamboja, Laos, Hong
Kong, Taiwan, Myanmar, Thailand, Filipina,
Malaysia, Korea Selatan) yang diprediksi
rata-rata sebesar 7,6% dan yang lebih penting
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lagi adalah penguasaan pasar domestik yang
akan meningkat sekitar 60%.
Kendati demikian, lanjut Benny, di
sisi lain masih perlu adanya upaya untuk
memperbaiki iklim usaha di dalam negeri
yang sampai saat ini masih menjadi masalah
dan menghambat kinerja industri TPT.
Salah satu masalah tersebut adalah masih
membanjirnya produk TPT impor di pasar
domestik. “Selama ini penanganan masalah
produk TPT impor ini terkesan tidak ada

dalam negeri kehilangan pasarnya di negeri
sendiri.
Selain itu, dengan dibentuknya Tim
terpadu Pengawasan Barang Beredar melalui
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor
780/M-DAG/KEP/10/2008 maka koordinasi
antar birokrasi dalam kegiatan pengawasan
peredaran barang di pasar domestik menjadi
lebih baik lagi. Dengan koordinasi dan
pengawasan yang lebih ketat dan efektif
maka program pengamanan pasar dalam

sebesar 658.000 ton dan volume impor TPT
legal sebesar 30.000 ton), maka pada tahun
2007 komposisinya menjadi volume TPT
impor illegal sebesar 861.000 ton dari total
konsumsi sebesar 1,22 juta ton, penjualan
TPT buatan dalam negeri 271.000 ton dan
impor TPT legal sebanyak 88.000 ton.
Dengan terus membengkaknya pangsa
pasar TPT impor illegal di pasar domestik,
maka penjualan produk TPT buatan dalam
negeri di pasar domestik kian terdesak.

Salah kegiatan di pabrik Tekstil, pertumbuhan ekspor tahun 2009 diperkirakan bakal lebih
rendah dibandingkan tahun sebelumnya

koordinasi, dimana masing-masing birokrasi
hanya sekedar melaksanakan tugasnya,
wewenang dan tanggung jawabnya masingmasing,” kata Benny.
Karena itu, Benny mengaku menaruh
harapan besar dengan diterbitkannya
PeraturanMenteriPerdagangan(Permendag)
Nomor 44/M-DAG/PER/10/2008 tentang
Ketentuan Impor Produk Tertentu.
Menurut Benny, pelaksanan Permendag
secara konsisten di lapangan akan dapat
memberikan iklim usaha dagang yang fair di
pasar domestik. Karena, produk TPT impor
yang selama ini membanjiri pasar domestik
telah mengakibatkan produk TPT produksi

negeri dapat dilaksanakan secara lebih
optimal.
Untuk menindak para pelanggarnya,
Benny mengusulkan agar praktek
pelanggarannya dikategorikan sebagai tindak
pidana penyelundupan dalam perspektif
tindak pidana korupsi.
Menurut Benny, setiap tahunnya volume
TPT impor illegal yang masuk ke pasar
domestik cenderung terus meningkat, jauh
melebihi peningkatan volume impor yang
legal. Jika pada tahun 2004 volume TPT
impor illegal masih sebanyak 195.000 ton
(dari total konsumsi TPT nasional 882.000
ton dengan penjualan produk dalam negeri

Kondisi tersebut sebetulnya sangat
memukul kalangan industri garmen kecil dan
menengah yang umumnya tidak menggarap
pasar ekspor melainkan lebih banyak
menggarap pasar domestik.
Karena itu, upaya pengamanan pasar
dalam negeri melalui kebijakan pengaturan
impor produk tertentu yang di dalamnya
termasuk pengaturan impor TPT, diharapkan
dapat mengangkat kembali kalangan industri
garmen kecil menengah dengan menjadikan
pasar domestik sebagai pasar potensial bagi
industri garmen kecil menengah. ***
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Pendaftaran Paten
didominasi
produk asing

Motif Batik, perlu pendaftaran hak patent atas karya-karya anak bangsa

S

inyalemen mengenai penguasaan
pasar dalam negeri oleh produk
asing sudah sering kita dengar sejak
berpuluh-puluh tahun lamanya.
Sinyalemen itu tidak hanya dapat kita
rasakan dalam kehidupan sehari-hari dimana
memang banyak produk buatan negara
lain yang beredar di pasar dalam negeri
kita, tetapi yang lebih meyakinkan lagi
adalah adanya data resmi yang dikeluarkan
Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan
Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan
HAM (Depkum dan HAM) belum lama ini.
Menurut data yang diperoleh dari
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instansi yang menangani pendaftaran hak
cipta, paten dan merek ini, jumlah paten
yang didaftarkan di Ditjen HKI Depkum dan
HAM mulai tahun 1991 sampai dengan Juni
2008 dari 108 negara di dunia seluruhnya
mencapai 62.528 paten. Dari jumlah itu, hanya
sebanyak 4.701 paten atau sekitar 7,52% saja
yang didaftarkan oleh para pemilik paten
dari dalam negeri. Selebihnya, atau sebanyak
57.827 paten justru didaftarkan oleh pemilik
paten dari mancanegara.
“Berdasarkan data jumlah paten yang
diperoleh dari Ditjen HKI Depkum dan
HAM, selama periode tahun 1991 sampai

dengan Juni 2008 terdapat 108 negara
(termasuk Indonesia) yang mendaftarkan
patennya kepada Ditjen HKI Depkum dan
HAM dengan jumlah paten yang didaftarkan
seluruhnya mencapai 62.528 paten. Dari
jumlah itu, paten yang dihasilkan anak
bangsa hanya berjumlah 4.701 paten atau
sekitar 7,52%-nya,” kata Kepala Biro Hukum
Departemen Perindustrian, Prayono yang
juga menjadi Wakil Ketua Pengurus Harian
PM-HKI Departemen Perindustrian.
.Menurut Prayono, selama periode
tersebut
negara
terbanyak
yang
mendaftarkan patennya di Ditjen HKI

Ekonomi & Bisnis
Depkum dan HAM adalah Amerika Serikat
dengan jumlah 17.533 paten disusul Jepang
dengan 11.112 paten. “Amerika Serikat dan
Jepang mendominasi invensi dan inovasi
yang sudah dalam bentuk patent granted
dan sudah dilindungi secara hukum serta
didaftarkan di Indonesia. Kondisi itu
menunjukkan bahwa tingkat peredaran
produk industri di dalam negeri didominasi
oleh kedua negara tersebut,” tutur Prayono.
Prayono menambahkan mengenai
masalah paten ini ada satu fenomena yang
cukup menarik untuk dicermati, yaitu
mengenai banyaknya produk China yang
beredar di Indonesia. Walaupun secara nyata
di pasaran banyak beredar produk dari China,
namun tidak ada satu produk pun dari China
yang sudah dipatenkan atau didaftarkan
patennya di Indonesia.
Sementara itu, kalau dilihat dari jumlah
pendaftaran paten yang dilakukan melalui
Patent Cooperation Treaty (PCT), World
Intellectual Property Organization (WIPO) di
Geneva, maka paten yang didaftarkan oleh
pendaftar paten dari Indonesia jumlahnya
jauh lebih sedikit lagi.
Berdasarkan data pendaftaran paten
melalui PCT WIPO yang dilakukan oleh
139 negara di dunia pada tahun 2006 dan
2007, jumlah paten yang didaftarkan para
pendaftar paten dari Indonesia pada tahun
2006 hanya sebanyak dua paten dan pada
tahun 2007 meningkat menjadi sembilan
paten. Sementara itu, Amerika Serikat pada
tahun 2006 mendaftarkan 123.824 paten,
sedangkan pada tahun 2007 sebanyak
53.147 paten. Jepang pada tahun 2006
mendaftarkan 63.363 paten dan pada tahun
2007 mendaftarkan 27.732 paten. Jerman
pada tahun 2006 mendaftarkan 43.611 paten
dan pada tahun 2007 mendaftarkan 17.889
paten. Selanjutnya, Belanda pada tahun
2006 mendaftarkan 16.843 paten, pada tahun
2007 mendaftarkan 4.165 paten. Prancis pada
tahun 2006 mendaftarkan 16.745 paten dan
pada tahun 2007 mendaftarkan 6.523 paten.
Inggris pada tahun 2006 mendaftarkan 15.100
paten dan pada tahun 2007 5.610 paten.
Berikut ini disajikan tabel 10 besar
negara yang memiliki patent granted dan
didaftarkan melalui PCT WIPO:

Negara

Tahun
2006

1.

Amerika Serikat

123.824

Amerika Serikat

53.147

2.

Jepang

63.363

Jepang

27.732

No.

Negara

Tahun
2007

3.

Jerman

43.611

Jerman

17.889

4.

Belanda

16.843

Republik Korea

7.066

5.

Prancis

16.745

Prancis

6.523

6.

Inggris

15.100

Inggris

5.610

7.

Swiss

12.415

China

5.470

8.

Republik Korea

7.874

Belanda

4.165

9.

Australia

6.477

Swiss

3.728

10.

Italia

6.289

Swedia

3.646

Departemen Perindustrian sendiri, kata
Prayono, sangat mendukung dan mendorong
tumbuhnya invensi dan inovasi teknologi
di dalam negeri. Departemen Perindustrian
juga sangat mendukung agar invensi dan
inovasi teknologi itu diarahkan menjadi
patent granted sehingga dapat dimanfaatkan
oleh sektor industri.
Tentu
saja
untuk
pendaftaran
permohonan paten itu, baik pendaftaran
di dalam negeri di Ditjen HKI Depkum dan
HAM maupun pendaftaran melalui PCT
WIPO, membutuhkan sejumlah biaya. Di
dalam negeri sendiri tarif pendaftaran
permohonan paten mengacu kepada PP
No.
1.

2.

Nomor 19 tahun 2007, sedangkan tarif
pendaftaran permohonan paten melalui PCT
WIPO mengacu kepada PCT Fee Tables.
Berikut ini disajikan contoh beberapa
jenis tarif pendaftaran permohonan paten
(Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2007):

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Satuan

Tarif

Permintaan:
a. Permintaan Paten

per permohonan

Rp. 575.000

b. Permintaan Paten Sederhana

per permohonan

Rp. 125.000

a. Permintaan paten

Per peremohonan

Rp. 2.000.000

b. Permintaan paten sederhana

Per permohonan

Rp. 350.000

Pemeriksaan substantif:

3.

Tambahan biaya setiap klaim

Per permohonan

Rp. 40.000

4.

Perubahan jenis permintaan paten

Per permohonan

Rp. 450.000

5.

Permintaan banding

Per permohonan

Rp. 3.000.000

6.

Permintaan surat keterangan penemu terdaftar

Per permohonan

Rp. 1.000.000

7.

Permintaan surat bukti hak prioritas

Per permohonan

Rp. 75.000

8.

Permintaan surat keterangan resmi untuk memperoleh
contoh jasad renik

Per permohonan

Rp. 100.000

9.

Permintaan pencatatan pengalihan paten

Per permintaan

Rp. 100.000

10.

Permintaan pencatatan pengalihan paten

Per paten

Rp. 150.000

11.

Permintaan pencatatan perubahan data pemohon

Per permintaan

Rp. 100.000

12.

Permintaan pencatatan perubahan pemegang paten

Per paten

Rp. 150.000

13.

Pendaftaran pencatatan perjanjian lisensi atau lisensi
wajib

Per permintaan

Rp. 1.000.000

14.

Pendaftaran konsultan HKI

Per permintaan

Rp. 5.000.000

15.

Permintaan petikan daftar umum paten

Per permintaan

Rp. 60.000

16.

Permintaan salinan dokumen paten

Per lembar

Rp. 5.000
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Baristand Industri Bandar Lampung

Menjadi Lembaga Riset dan
Standardisasi Terkemuka
di Lampung
Pesatnya kegiatan pembangunan di Provinsi Lampung
telah menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu
wilayah penyangga ekonomi bagi wilayah ibukota
negara, Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

Salah satu kegiatan riset laboratorium yang dilakukan Baristand Industri Lampung

D

ekatnya jarak tempuh dari
provinsi Lampung ke wilayah
DKI Jakarta dan sekitarnya atau
sebaliknya menjadi daya tarik
tersendiri bagi para pengusaha dari DKI
Jakarta dan sekitarnya untuk menanamkan
investasinya di wilayah Lampung.
Faktor kedekatan jarak tempuh ini
dan lokasi wilayah Lampung yang sangat
strategis sebagai pintu penghubung Pulau
Jawa dan Sumatera juga menjadi daya tarik
tersendiri bagi para pengusaha lokal di
Lampung sendiri untuk mengembangkan
usaha yang dapat memasok berbagai
barang kebutuhan masyarakat di ibukota
dan sekitarnya. Berbagai industri yang
mengolah macam ragam hasil bumi
dari Lampung pun terus bermunculan.
Perkembangan pembangunan di sektor
industri di wilayah Lampung ini tentu
saja menuntut adanya pengawasan dan
pembinaan khususnya menyangkut
kualitas produk dan dampaknya terhadap
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lingkungan sekitar termasuk di dalamnya
dampak terhadap masyarakatnya.
Karena itu pada tahun 1975 pemerintah
mendirikan
lembaga
pengawasan
mutu dengan status sebagai Proyek
Penelitian dan Pengawasan Mutu Industri
yang berada di bawah Dinas/Kanwil
Perindustrian Daerah Tingkat I Provinsi
Lampung. Mengingat perkembangan
industri di wilayah Lampung terhitung
sangat pesat sehingga menyebabkan
kebutuhan terhadap pelayanan teknis
semakin besar, maka pada tahun 1977
status Proyek Penelitian dan Pengawasan
Mutu Industri diubah menjadi Balai
Penelitian dan Pengawasan Mutu Industri
dengan mengacu kepada Surat Keputusan
(SK) Gubernur Lampung No. G/079/B.II/
IIK/1977 tanggal 2 Juni 1977.
Pada
tahun
1981/1982,
Balai
Penelitian dan Pengawasan Mutu
Industri mendapatkan kucuran dana
dari APBN melalui Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri Departemen
Perindustrian. Sejak itu nama Balai
berubah menjadi Proyek Penelitian dan
Pengembangan
Industri.
Kemudian
berdasarkan SK Menteri Perindustrian
Nomor 14/M/SK/II/1991 tanggal 19
Februari 1991 proyek tersebut secara
definitif ditetapkan sebagai Balai Penelitian
dan Pengembangan Industri (Balai
Industri) Tanjung Karang. Balai Industri
yang diresmikan pada 15 Agustus 1991
oleh Gubernur Lampung itu bertanggung
jawab kepada Badan Penelitian dan
Pengembangan Industri Departemen
Perindustrian.
Selanjutnya berdasarkan SK Mnteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor
784/MPP/Kep/11/2002 nama Balai serta
tugas pokok dan fungsinya berubah
menjadi Balai Riset dan Standardisasi
Industri dan Perdagangan (Baristand
Indag) Bandar Lampung.
Terakhir, sejalan dengan pemisahan
Departemen
Perindustrian
dan
Perdagangan, maka sejak tanggal 29 Juni
2006 nama Balai kembali berubah menjadi
Balai Riset dan Standardisasi Industri
(Baristand Industri) Bandar Lampung
menyusul
diterbitkannya
Peraturan
Menteri Perindustrian RO Nomor 49/MIND/PER/6/2006 tanggal 29 Juni 2006.
Baristand Industri Bandar Lampung
memiliki visi untuk menjadi lembaga riset
dan standardisasi terkemuka di bidang
riset dan pengujian untuk produk pangan,
industri agro, serta pelatihan teknik di
daerah Lampung. Dengan visi tersebut
Baristand Industri Bandar Lampung
memiliki beberapa misi, yaitu
1. Melakukan riset dan penguasaan
teknologi di bidang riset dan pengujian
untuk produk pangan, industri agro,
serta pelatihan teknik dalam rangka
menunjang pertumbuhan sektor
industri dan perdagangan di Provinsi
Lampung.

Insert
2. Pendalaman teknologi di bidang
industri agro, khususnya tepung
industri agro melalui berbagai riset
dan kemitraan.
3. Melayani kebutuhan jasa pelayanan
teknis mencakup pengujian, sertifikasi
produk dan inspeksi teknis serta
pelatihan dan pelayanan yang prima
dan berdaya saing tinggi.
4. Menyebarluaskan
kemampuan
Baristand Industri Bandar Lampung
melalui kegiatan pemasaran dan
teknologi informasi yang selalu
diperbarui.
Sesuai dengan visi dan misi di atas
Baristand Industri Bandar Lampung kini
menjalankan berbagai aktivitas di dua
bidang utama, yaitu riset teknologi yang
terkait erat dengan pengembangan
industri dan standardisasi, serta memberika
jasa pelayanan teknis berupa jasa pengujian
laboratorium, jasa sertifikasi produk, jasa
inspeksi teknis dan jasa pelatihan dan
konsultansi.

Kegiatan Riset
Kegiatan riset yang dilakukan Baristand
Industri Bandar Lampung terutama untuk
memenuhi kebutuhan industri di bidang
teknologi industri, khususnya di bidang
industri agro. Beberapa kegiatan riset
yang dilaksanakan di balai ini diantaranya
adalah:
1. Riset teknologi proses yang meliputi
riset bahan baku, bahan penolong,
efisiensi teknis dan ekonomis,
diversifikasi produk, peningkatan
mutu dan produk akhir.
2. Riset penerapan dan pengembangan
standardisasi.
3. Riset rancang bangun/perekayasaan
peralatan/mesin teknologi industri.
4. Riset evaluasi dan peningkatan mutu
produk.
5. Riset energi terbarukan.
6. Riset pemanfaatan dan penanganan
limbah industri.
7. Studi dan pembuatan AMDAL
pembangunan industri dan kerjasama
bidang lingkungan.
8. Riset kajian tekno ekonomi.
9. Riset pemasaran.
Dari serangkaian kegiatan riset
tersebut, Baristand Industri Bandar
Lampung telah berhasil menciptakan
sejumlah peralatan dan teknologi tepat
guna yang cukup efisien dan memiliki daya

saing di pasar. Beberapa diantara peralatan
dan teknologi tepat guna hasil ciptaan
Baristand Bandar Lampung tersebut sudah
dimanfaatkan oleh kalangan dunia usaha
di Lampung. Beberapa dari peralatan dan
teknologi tepat guna itu diantaranya adalah
peralatan penggorengan cakum keripik
nangka; peralatan pembuatan kertas seni
(art paper); peralatan penyulingan minyak
nilam, teknologi pengolahan bahan
bangunan (genteng dan batako); teknologi
pemanfaatan limbah padat industri kopi
instan; teknologi pengolahan singkong
(tapioka dan saos dari onggok); teknologi
bahan dan peralatan untuk penanganan
pencemaran (polyelectrolit, pengolahan
limbah kertas budaya, limbah industri
tahu, bagase tebu dll.); dan teknologi
pengeringan sayur dan buah.

Jasa Pelayanan Teknis
1. Jasa Pengujian Laboratorium
Kegiatan pengujian laboratorium
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
kesesuaian contoh/sample produk dengan
standard atau untuk mengetahui komposisi
bahan. Produk yang menjadi sasaran
pengujian diantaranya produk industri
aneka (arang aktif, tapioka, batubara,
gula, molasses dll.); produk makanan dan
minuman (terigu, nanas kaleng, AMDK, nata
de coco, minyak goreng, keripik pisang/
nangka, sirup, limun dll.); produk industri
kimia (pupuk, pupuk cair, asam sitrat, tetes,
sabun); produk hasil pertanian (kopi, lada,
udang beku, kopra, VCO, singkong, tepung
tapioka, minyak nilam); limbah industri
(cair dan padat).
2. Jasa Sertifikasi Produk
Melayani jasa sertifikasi produk bagi
industri/distributor maupun perorangan
yang telah menerapkan sistem mutu
dengan konsisten dan memenuhi standard
(SNI maupun standard lain). Lembaga
Sertifikasi Produk (LSPro) Lampung telah
terakreditasi oleh Komite Akreditasi
Nasional (KAN) dengan Nomor LSPr-002IDN.
Ruang lingkung sertifikasi produk LSPro
Lampung meliputi:AMDK (SNI 01-35561996), Pasta Coklat (SNI 01-4458-1998),
Minuman Squash (SNI 01-2984-1998),
Limun (SNI 01-2972-1998), Beras Giling
(SNI 01-6128-1999), Keripik Ubi Jalar (ANI
01-4306-1996), Keripik Kentang (SNI 014031-1996), Jeli (SNI 01-3551-1994), Pakan

Buatan Udang Windu (SNI 02-2724-2002),
Pupuk Dolomit (SNI 01-2804-2005), Pupuk
Kalium Klorida (SNI 02-2805-2005), Sohun
(SNI 01-3723-1995), Roti (SNI 01-38401995), Keripik Nanas (SNI 01-4304-1996),
Tepung Gula (SNI 01-3821-1995), Sirup
(SNI 01-3544-1994), Garam Beryodium
(SNI 01-3556-2000), Pupuk Kalium Sulfat
(SNI 02-2089-2005) dan Pupuk TSP (SNI
02-0086-2005).
LSPro Lampung didukung auditorauditor berpengalaman dan didukung
peralatan dan laboratorium yang
terakreditasi. Berbagai perusahaan telah
disertifikasi oleh LSPro Lampung yang
tersebar di berbagai daerah mulai dari
Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera
Utara, Bangka Belitung, Banten dan
Lampung sendiri.
3. Jasa Inspeksi Teknis
Jasa inspeksi teknis adalah jasa untuk
pemeriksaan kelayakan atau kualitas dari
peralatan/mesin maupun bahan. Lembaga
inspeksi Baristand Industri Bandar
Lampung telah terakreditasi dengan
nomor akreditasi LI-031-IDN dengan
nama BALQIS (Bandar Lampung Quality
Inspection and Service). Ruang lingkup
BALQIS meliputi emisi gas buang dan
kualitas pupuk. Beberapa pengguna jasa
BALQIS diantaranya industri, rumah sakit,
surveyor dan perhotelan.
4. Jasa Pelatihan
Jasa pelatihan merupakan usaha untuk
meningkatkan kompetensi sumber daya
manusia di bidang industri. Jasa pelatihan
ini dilaksanakan oleh Lembaga Pelatihan
Teknik dan Manajemen Industri (LPTMI).
Beberapa pelatihan dan konsultansi yang
telah dilakukan diantaranya pelatihan
system mutu ISO 9000 Modul I da aplikasi
di perusahaan; pelatihan teknologi proses
makanan bagi industri kecil; pelatihan
penanganan limbah industri; konsultansi
penyusunan sistem mutu ISO 9000, ISO
17025, ISO 14000, HACCP; Konsultansi
AMDAL, UKL/UPL; pelatihan sistem
manajemen mutu ISO 17025 lengkap
dengan pelatihan pendukung untuk
implementasi seperti dokumentasi, audit
internal, keberterimaan statistic dll.
LPTMI dilengkapi dengan sarana dan
prasarana untuk pelatihan seperti ruangan
yang nyaman, LCD projector, video, TV,
Over Head Projector, Handycam, sound
system dll. ***
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Teknologi

PT Heksa Prakarsa Teknik

Mampu Memproduksi
Turbin Listrik Sampai
Kapasitas 1 MW

D

i era teknologi modern dewasa
ini, kebutuhan akan energi
listrik sudah menjadi salah
satu kebutuhan primer bagi
masyarakat. Karena dewasa ini sebagian
besar peralatan rumah tangga maupun
berbagai jenis mesin produksi menggunakan
tenaga listrik sebagai sumber tenaganya.
Karena itu, tanpa adanya aliran energi listrik
di rumah-rumah maupun di pabrik, maka
akan banyak peralatan dan mesin yang tidak
bisa dioperasikan.
Kebutuhan terhadap tenaga listrik
di Indonesia dewasa ini terus meningkat
setiap tahunnya. Bahkan laju pertumbuhan
kebutuhan listrik jauh lebih tinggi ketimbang
kemampuan penyediaan tenaga listrik oleh
PT PLN. Karena itu, apabila dalam beberapa
tahun ini tidak ada kegiatan investasi baru di
bidang ketenagalistrikan, maka sudah dapat
dipastikan dalam beberapa tahun mendatang
Indonesia akan mengalami kekurangan atau
krisis pasokan listrik. Padahal dewasa ini
saja masih banyak pemukiman di berbagai
pelosok di tanah air, terutama di wilayah
terpencil, yang masih belum tersentuh aliran
listrik. Ini semua menjadi tantangan bagi
pemerintah dan PT PLN untuk menyediakan
pasokan yang lebih besar lagi di tahun-tahun
mendatang.
Wilayah Indonesia sendiri sebetulnya
masih banyak memiliki sumber daya alam
yang berpotensi sangat besar untuk dijadikan
sebagai sumber pembangkitan tenaga
listrik. Sumber daya alam yang umumnya
merupakan sumber tenaga listrik yang
dapat diperbaharui (renewable resources)
itu diantaranya adalah tenaga air, tenaga
panas bumi, tenaga angin dan tenaga sinar
matahari.
Dari sekian banyak sumber pembangkit
tenaga listrik itu, tenaga air merupakan
salah satu sumber tenaga listrik yang paling
potensial dan paling banyak ditemukan di
berbagai daerah di tanah air. Sumber tenaga
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air untuk pembangkit lisrtrik secara alami
tersedia dalam bentuk aliran air dari lokasi
yang lebih tinggi ke lokasi yang lebih rendah
atau air terjun, sedangkan aliran air atau air
terjun buatan biasanya dibuat dengan cara
membangun bendungan. Dilihat dari nilai
investasinya, pemanfaatan sumber tenaga
air, khususnya dari sumber aliran air atau air
terjun alami merupakan yang paling murah,
mudah, aman dan ramah lingkungan.
Pada prinsipnya, pembangkitan listrik

yang bersumber dari tenaga air dilakukan
dengan cara mengubah energi potensial
yang terkandung di dalam aliran air menjadi
energi kinetik berupa putaran turbin yang
selanjutnya diubah kembali menjadi energi
listrik melalui generator yang digerakkan
oleh putaran turbin.
Dilihat dari sisi ketersediaan peralatan
dan perlengkapan pun, khususnya untuk
pembangkit listrik skala small hydro power
(micro dan mini hydro), sudah terdapat

Turbine yang digerakkan tenaga air. Sumber aliran air terjun alami merupakan yang paling
murah, aman dan ramah lingkungan

Teknologi
sejumlah perusahaan di dalam negeri yang
mampu memproduksi turbin pembangkit
listrik tenaga air.
Salah satu perusahaan pembuat turbin
untuk pembangkit listrik tenaga air skala
micro dan mini hydro power adalah PT
Heksa Prakarsa Teknik, sebuah perusahaan
skala kecil menengah yang berlokasi di
kota Bandung, Jawa Barat. Perusahaan
tersebut mampu memproduksi turbin
untuk pembangkit listrik micro hydro dan
mini hydro dengan kapasitas pembangkitan
mulai dari 5 KW sampai 1 MW. Namun sejauh
ini perusahaan ini lebih banyak menggarap
pesanan pembuatan turbin untuk kapasitas
pembangkitan 5 KW sampai 240 KW. Sebab,
pesanan yang paling banyak memang untuk
kisaran kapasitas antara 5 KW sampai 240
KW.
Direktur PT Heksa Prakarsa Teknik,
Kusetiadi Raharjo mengatakan desain
turbin yang dipesan harus sesuai dengan

kondisi lokasi, sebab kondisi dan potensi
lokasi seperti ketinggian dan debit air
sangat menentukan desain turbin yang
akan digunakan. Teknologi hydro power
sendiri sebetulnya bukanlah teknologi baru
melainkan teknologi lama namun sampai
kini masih banyak dipakai masyarakat.
Bahkan teknologi hydro power sudah lebih
dulu ditemukan sebelum ditemukannya
teknologi diesel.
“Walaupun teknologinya sudah lama,
namun teknologi micro dan mini hydro
ini telah terbukti dapat diandalkan untuk
memenuhi kebutuhan listrik khususnya
pada daerah terpencil yang tidak dapat
dilayani PLN. Micro dan mini hydro tidak saja
dapat memenuhi kebutuhan listrik untuk
penerangan, tetapi juga dapat digunakan
untuk menunjang kegiatan produktif
skala kecil seperti untuk pengolahan hasil
pertanian dan industri kerajinan rakyat,”
kata Kusetiadi.
Energi listrik micro dan mini hydro,
tambah Kusetiadi, merupakan energi yang
ramah lingkungan sekaligus energi yang
mampu menjadi pemicu pertumbuhan
ekonomi pedesaan. “Ini merupakan model
pemanfaatan energi yang sangat ideal
dimana terjadi sinergi antara upaya menjaga
lingkungan, melestarikan hutan dan daerah
tangkapan air tanpa membuat masyarakat
menjadi terbelakang,” tutur Kusetiadi.
Kusetiadi yang lulusan Fisika Teknik
Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 1992
itu memiliki pengalaman di bidang hydro
power ketika bekerja di GTZ segera setelah
dia menamatkan kuliahnya di ITB. Secara
kebetulan ketika itu GTZ menangani pilot
project pembangunan small hydro power
melalui kerjasama antara GTZ dengan
yayasan Mandiri.
Setelah pilot project itu berhasil
diselesaikan dengan baik, maka pada tahun
1994 Kusetiadi mulai merintis usaha sendiri
dengan mendirikan PT Heksa Prakarsa
Teknik yang bergerak di bidang industri
pembuatan turbin. Dalam hal ini PT Heksa
Prakarsa Teknik memanfaatkan pengalaman
pendirinya dalam pemanfaatan teknologi
hydro power dari Jerman.
Kini PT Heksa Prakarsa Teknik telah
melayaniparakonsumendiseluruhIndonesia,
khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang
belum terjamah jaringan distribusi listrik
PLN. Selain melayani konsumen domestik,
sejak tahun 1995 perusahaan juga sudah

berhasil mengekspor produk turbinnya ke
berbagai negara di dunia seperti ke Inggris,
Filipina, Uganda, Zaire, Malaysia (Sabah
dan Sarawak), Tanzania, Nepal, Papua New
Guinea dan Kamerun.
Kini PT Heksa Prapakrasa Teknik
memperkerjakan 40 orang karyawan
dengan kapasitas produksi sehanyak 50
unit turbin per tahun. Selain memiliki unit
produksi untuk pembuatan turbin dan panel
control dengan merek Heksa Hydro, PT
Heksa Prakarsa Teknik juga memiliki fasilitas
pengujian (pengetesan) untuk produkproduk yang dihasilkannya.
PT Heksa Prakarsa Teknik juga mampu
menangani proyek Pembangkit Listrik
Tenaga Mico Hydro maupun Pembangkit
Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTMH)
sampai kapasitas pembangkitan 1 MW
mulai dari perekayasaan (engineering),
pengadaan barang (procurement) sampai
pembangunannya (construction). Untuk
proyek pembangunan PLTMH dimana
perusahaan ditunjuk sebagai kontraktor
EPC, PT Heksa Prakarsa Teknik biasanya
memproduksi turbin dan panel kontrolnya
sendiri, sedangkan generatornya dibeli dari
perusahaan lain yang disesuaikan dengan
keinginan/permintaan pemilik proyek. ***
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Profil

CV Duta Gunung Salak

Mengolah Salak Bali Menjadi
Dodol dan Kripik Salak

I

ndustri pengolahan komoditi hasil
pertanian merupakan salah satu industri
yang sangat mendesak dikembangkan
di tanah air. Industri ini merupakan satusatunya pilihan untuk membantu kalangan
petani di tanah air guna memperbaiki nasib
dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Sebab, hanya dengan mengembangkan
industri pengolahan hasil pertanian itulah
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akan terjadi proses nilai tambah terhadap
berbagai komoditi pertanian yang pada
gilirannya akan mampu memperbaiki nasib
dan kesejahteraan petani.
Langkah ini pula yang menjadi
impian dan ambisi I Wayan Darma untuk
mengembangkan industri makanan dodol
dan keripik dari buah salak bali. Dia merasa
sangat prihatin dengan kondisi para petani

salak bali di wilayah Karangasem, Bali,
khususnya di desa Sibetan, Kecamatan
Bebandem yang merupakan tanah leluhur I
Wayan Darma. Pada saat musim panen salak
datang, seringkali para petani harus gigit jari
karena harga buah salak anjlok. Selain itu,
ketika musim panen produksi buah salah
memang banyak, namun banyak diantara
buah salak itu yang membusuk sehingga

Profil
tidak dapat dijual.
Karena itu, mulai tahun 2004 I Wayan
Darma mulai merintis usaha industri
pembuatan dodol dan keripik dari buah salak
secara kecil-kecilan. Di luar dugaan produk
makanan dodol dan kripik dari buah salak ini
ternyata banyak diminati kalangan konsumen
sehingga I Wayan Darma pun semakin serius
menggeluti usaha industri tersebut. Pada
tahun 2004 itu pula I Wayan Darma secara
resmi mendirikan CV. Duta Gunung Salak
yang bergerak di dalam industri pembuatan
makanan dari buah salak.
Kini produk dodol dan kripik dari buah
salak buatan CV Duta Gunung Salak sudah
dijual di sejumlah supermarket dan toko
oleh-oleh di kota Denpasar, Bali serta
di sejumlah toko oleh-oleh di Bandara
Ngurahrai, Bali. Perusahaan kecil menengah
tersebut kini memasarkan produk dodol
dan keripik buah salaknya dengan merek
Nanta Food. Walaupun kegiatan pemasaran
masih terbatas di sekitar Pulau Bali, namun
kalangan wisatawan domestik dari berbagai
daerah di tanah air yang berkunjung ke Bali
sudah sering membeli produk dodol dan
keripik buah salak bali Nanta Food sebagai
oleh-oleh.
Setiap minggunya CV Duta Gunung
Salak memanfaatkan tidak kurang dari 100
kg buah salak untuk dijadikan bahan baku
pembuatan dodol dam keripik. Dengan
dibantu empat orang karyawan, CV Duta
Gunung Salak mampu memproduksi dodol
dan keripik salak yang higienis, lezat dan
bergizi tinggi.
Untuk pembuatan dodol, buah salak
yang sudah dikupas dan dibersihkan
kemudian diparut dengan mesin hingga
menjadi butiran-butiran halus. Hasil parutan
buah salak itu kemudian dimasak/digodok
selama tiga jam. Bersamaan dengan itu,
dipersiapkan tepung terigu dan gula sebagai
bahan baku tambahan yang kemudian
dicampur dengan hasil godokan parutan
buah salak. Campuran parutan buah salak,
tepung terigu dan gula diaduk secara terus
menerus sambil dipanaskan selama tiga
jam. Setiap bahan adonan dodol buah salak
mengandung komposisi yang terdiri dari 30
kg parutan buah salak yang dicampur dengan
1,5 kg tepung terigu dan 6 kg gula putih.
Setelah adonan matang baru diangkat
dan selanjutnya didinginkan dengan
cara diangin-angin selama satu malam.
Kemudian campuran bahan yang sudah

menjadi dodol itu dicetak menggunakan
loyang. Hasil cetakan kemudian dikeringkan
menggunakan mesin pengering elektrik atau
bisa juga menggunakan panas sinar matahari
dengan cara dijemur. Tahap selanjutnya
bahan dodol yang sudah jadi itu kemudian
dipotong-potong sesuai dengan ukuran
yang diinginkan dan selanjutnya dikeringkan
kembali dengan menggunakan oven kompor
gas. Tahap terakhir adalah membungkus
potongan dodol dengan plastik atau kertas,
lalu dikemas dalam kardus yang telah
disediakan sebelumnya.
Produk dodol buatan CV Duta Gunung
Salak dapat tahan selama enam bulan
tanpa menimbulkan perubahan warna, rasa
maupun bau. Dengan daya tahan tersebut
maka produk dodol buah salak merupakan
alternatif yang sangat baik untuk pengolahan
buah salak. Karena dengan cara itu produk
dodol dapat disimpan cukup lama dan tidak
mudah rusak/busuk.
Walaupun kapasitas produksi dodol dan
keripik dari buah salak bali yang dilakoni
I Wayan Darma masih sangat terbatas,
namun usaha industri pengolahan komoditi
pertanian asli daerah ini sangat perlu
didukung pemerintah karena memiliki
potensi ekonomi yang sangat besar untuk
dikembangkan.
Pengembangan industri pengolahan
komoditi pertanian di berbagai daerah
sangat penting bagi pengembangan
ekonomi daerah. Sebab, industri tersebut
mampu memberikan multiplier effect yang

sangat besar bagi perekonomian di daerah,
khususnya menyangkut peningkatan nilai
tambah produk pertanian dan penyerapan
tenaga kerja.
Terbatasnya kapasitas produksi yang kini
dimilik CV Duta Gunung Salak itu terutama
terjadi karena masih terbatasnya kapasitas
fasilitas pengeringan. Proses pengeringan
sangat penting dalam tahapan pengolahan
buah salak menjadi dodol karena proses ini
sangat menentukan kualitas produk dodol
sehingga produk dodol buah salak dapat
disimpan cukup lama tanpa mengalami
perubahan bau, rasa maupun warna.
Untuk pembuatan keripik buah salak,
CV Duta Gunung Salak menggunakan
mesin vakum frying produksi dalam negeri.
Mesin tersebut kini banyak dibuat oleh
bengkel-bengkel atau industri mesin di
tanah air sehingga cukup mudah di peroleh
di pasaran.
Kendati demikian, kendala utama yang
dihadapi CV Duta Gunung Salak dalam
kegiatan produksi keripik buah salak ini
adalah dalam hal kemasan. Biasanya untuk
produk keripik buah salak diperlukan
kemasan berupa alumunium foil yang
harganya relatif mahal. Tingginya harga
alumunium foil ini membuat harga jual
keripik buah salak menjadi relatif lebih tinggi
ketimbang produk dodol. Akibatnya, volume
penjualan produk keripik buah salak di
pasaran tidak sekencang produk dodolnya.
***

Dodol hasil olahan dari biji salak, perlu didukung pemerintah karena memiliki potensi untuk
dikembangkan.
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Profil

Gitar Sipoholon
Riwayatmu Kini

D

i era tahun 1970-an hingga
tahun 1990-an, wilayah Tapanuli
Utara
dikenal
masyarakat
Sumatera Utara sebagai salah
satu sentra produksi gitar yang cukup akrab
dengan konsumen, baik dilihat dari mutu
maupun modelnya. Pada masa kejayaannya,
industri kerajinan gitar Sipoholon ini telah
berkembang cukup baik. Produk gitarnya
yang dikenal dengan sebutan Gitar
Sipoholon pun sudah terpatri dengan baik
di dalam hati para pecinta musik di Tapanuli
Utara khususnya, dan di Sumatera Utara
pada umumnya.
Sipoholon sebenarnya adalah nama
sebuah desa di Tapanuli Utara, Sumatera
Utara yang banyak dihuni oleh para perajin
gitar yang sangat terampil dan berbakat.
Sudah puluhan tahun lamanya para perajin
itu menggeluti industri kerajinan gitar kayu
dan secara turun-temurun keterampilan
membuat gitar dari kayu itu diwariskan
kepada generasi penerusnya. Kini setidaknya
sudah ada tiga generasi yang melanjutkan
industri kerajinan gitar kayu tersebut.
Entah bagaimana awal ceritanya, nama
desa Sipoholon itu disematkan sebagai
merek dagang (trade mark) dari produk gitar
buatan desa tersebut. Menurut penuturan
Hutagalung, salah satu pengrajin Gitar
Sipoholon, tidak jelas bagaimana sejarah dari
Gitar Sipoholon itu. “Yang kami tahu industri
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gitar ini sudah digeluti secara
turun temurun oleh kakek buyut
kami dan kini tinggal anak cucunya
yang melanjutkan. Kami sendiri
sudah generasi ketiga,” kata R.
Hutagalung ketika ditemui majalah
Media Industri di bengkel kerja
alat musik gitarnya di Sipoholon,
Tarutung, Tapanuli Utara.
Di
bengkel
kerja
alat
musiknya itu, selain membuat
gitar, Hutagalung juga membuat
alat musik lain seperti keyboard
tradisional atau lebih dikenal
dengan sebutan poti marende dan
bass betot. Namun untuk bas betot
dan keyboard, Hutagalung mengaku
sudah angkat tangan karena tergilas dengan
keyboard dan bass betot modern yang
dioperasikan secara elektrik. Bass betot
buatan Sipoholon adalah bas betot non
elektrik sedangkan keyboardnya digerakkan
dengan pedal kaki. “Untuk kedua alat musik
ini kami sudah menyerah. Tapi untuk gitar,
kami masih bisa bertahan karena masih
banyak peminat,” tuturnya.
Selain dikenal sebagai sentra industri
kerajinan gitar dari kayu, desa Sipoholon
juga dikenal dengan sumber air panasnya
yang beberapa diantaranya kini sudah
dikembangkan menjadi objek wisata
pemandian air panas. Pada saat hari libur
khususnya pada akhir pecan, objek wisata
pemandian air panas di Sipoholon mulai
banyak dikunjungi wisatawan domestik dari
wilayah sekitar Tapanuli Utara. Tentu saja,
pengembangan industri pariwisata ini dapat
juga dimanfaatkan untuk mempromosikan
industri gitar kayu di Sipoholon.
Untuk membangkitkan kembali industri
kerajinan gitar dari kayu itu, Hutagalung
sangat berharap ada uluran bantuan
modal, apakah dari pemerintah atau dari
kalangan perusahaan perbankan. Untuk
memenuhi permintaan pasar selama ini,
Hutagalung mengaku kewalahan karena
tidak mempunyai modal khususnya untuk
pengadaan kayu sebagai bahan baku utama.

Menurut Hutagalung, setiap bulan masuk
permintaan pembuatan gitar kayu antara 30
sampai 50 unit gitar, baik gitar melodi, klasik
maupun gitar bass. Jika pesanan masuk, maka
perajin harus sudah siap dengan semua jenis
bahan baku, baik kayu yang didatangkan
dari Sibolga, Tapanuli Selatan serta seluruh
peralatan pendukung seperti lem, amplas
dan lain-lain.
Namun karena ketiadaan modal kerja
untuk pengadaan bahan baku, sering kali
para perajin tersebut terpaksa menolak
pesanan sambil menunggu adanya bantuan
modal dari keluarga untuk pengadaan bahan
baku. Yang paling banyak menyedot modal
kerja sebetulnya adalah kayu.
Akibatnya, bengkel pembuat alatalat musik di Sipoholon kini terpaksa
mengerjakan pekerjaan yang kadang-kadang
hanya satu unit dalam satu minggu sehingga
untuk menghidupi keluarga pun sudah
kewalahan. Padahal untuk menjalankan
roda usaha yang awalnya dimulai dari usaha
keluarga ini, Hutagalung mempekerjakan
empat karyawan yang tugasnya menggergaji
kayu, memotong dan memoles. Untuk
pekerjaan yang membutuhkan keterampilan
dan ketangkasan khusus seperti memasang
cantolan senar dan memasang senar,
Hutagalung sendiri yang melakukannya.
Untuk produk gitarnya itu, Hutagalung
biasanya menjual dengan harga yang
bervariasi dari mulai Rp 400.000 per unit
sampai Rp 850.000 per unit. Harga tersebut,
menurut Hutagalung, merupakan harga baru
yang terpaksa dinaikkan untuk mengimbangi
biaya produksi dan biaya hidup yang terus
merangkak naik.
Selain harga bahan baku yang terus
membumbung tinggi, gaji empat karyawan
pun ikut serta dinaikkan. “Kami sangat
kesulitan. Tapi jika sekiranya ada uluran
tangan untuk membantu modal kerja,
kesulitan hidup kami masih bisa diatasi
karena permintaan dari penggemar gitar
Sipoholon masih terus mengalir,” tutur
Hutagalung.
Para pemilik bengkel gitar Sipoholon
juga sangat merindukan produk mereka
dapat dipajang di toko-toko alat musik,
baik di Tarutung apalagi di Medan sebagai
kota provinsi. Itu juga yang selama ini
menjadi mimpi Hutagalung, apalagi ketika
mereka berjalan-jalan ke kota dan melihat di
beberapa toko alat musik terdapat sejumlah
gitar dipajang. ***

Artikel

Optimisme Pertumbuhan Industri
di Tengah Tekanan Ekonomi Global
Oleh: Rusli

D

i tengah himpitan tekanan
ekonomi global yang begitu
kuat dan problem eksternal
yang tidak kunjung selesai,
Departemen perindustrian tetap berhasil
mempertahankan sektor unggulan industri
tetap tumbuh menyegarkan.
Sektor industri benar-benar dihadapkan
pada ujian yang sangat berat, ketika segala
upaya untuk mendorong Industri nasional
bisa lebih maju, tekanan justru datang
dari eksternal. Harga minyak yang sempat
menyentuh US$180 per barel, dolar Amerika
yang sempat menyentuh Rp12 ribu, serta
krisis finansial global yang berawal dari
krisis subpreme mortgage di Amerika
Serikat benar-benar membuat ruang gerak
Departemen Perindustrian menyempit.
Belum problem klasik yang jelas-jelas
membelit sektor industri, seperti masalah
infrastruktur, serbuan produk China ilegal,
krisis listrik, regulasi yang tidak pro investasi
dan kepentingan politik yang sering
menyerimpung arah baru kebijakan industri
yang sudah sesuai dengan relnya.
Runyamnya lagi, masalah yang melilitlilit kinerja perindustrian itu lebih banyak
disebabkan oleh faktor di luar departemen
perindustrian. Meski mendapat tekanan
dari dalam dan luar negeri, di bawah
kepemimpinan. Fahmi Idris, sektor industri
unggulan tetap tumbuh.

Kinerja Ekspor Membaik
Walaupun angka-angka makro terus
terkoreksi, kinerja perindustrian secara
umum masih bisa diandalkan.Laporan
dari Biro Pusat Statistik (BPS) paling baru
menyebutkan, kinerja sektor Industri
tetap tumbuh secara positif. BPS menilai,
kekhawatiran bakal terjadi deindustrialisasi
ternyata tidak terbukti.

Kita lihat kinerja Tekstil dan Produk
tekstil (TPT), misalnya. Ekspor TPT Indonesia
tumbuh 8%-12% setiap tahun. Riset Center
For Social Analysis Akatiga dan Friedrich
Ebert Stiftung menemukan tekstil dan
garmen sebagai industri andalan, masih
merupakan sektor ekspor utama yang
menyerap tenaga kerja sekitar 15,8% dari
total industri manufaktur.
Data Yayasan Pusat Pelatihan Garmen
Internasional (IGTC) menunjukkan, hingga
saat ini ekspor TPT Indonesia terus naik dari
US$7,32 miliar (2004), menjadi US$8,34 miliar
(2005), US$9,33 miliar (2006),
dan US$10,45 miliar (2007). "Indonesia
memiliki 897 pabrik pemintalan dan perajutan
dengan 5.000 pabrik garmen sampai saat ini.
Jumlah pekerjanya diperkirakan mencapai 1,2
juta," kata pendiri IGTC Till Freyer.
Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) Heru Setiawan mencatat besaran

upah minimum kerja buruh tekstil pada
2008 sebesar Rp41,43 juta per tahun atau
Rp895.980 per bulan. Angka ini termasuk
bagus untuk ukuran upah garmen ketimbang
upah sejenis di negara lain.
Sementara itu, Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API) merilis bahwa saat ini pangsa
pasar Indonesia di wilayah Asia Tenggara
menempati posisi kedua terbesar setelah
Vietnam .Di Amerika Serikat (AS), Indonesia
berada di peringkat kelima. Data tersebut
dihimpun dalam periode Januari-Mei 2008.
Di pasar Amerika dan Jepang, ekspor TPT
Indonesia mengalami penurunan sebesar
0,1% dan 5,5%. "Dengan kerja sama bilateral
antara RI dan Jepang, ekspor TPT ke Jepang
diharapkan akan normal bahkan kembali
naik," kata Wakil Ketua Umum API Ade
Sudrajad.
Departemen Perindustrian (Depperin)
berkomitmen untuk terus menjaga kinerja
industri TPT nasional melalui sejumlah cara,
antara lain meremajakan mesin-mesin yang
berusia puluhan tahun. Mesin tersebut
menjadi penyebab borosnya pemakaian
energi di industri ini. Departemen
Perindustrian, menyediakan dana sebesar
Rp255 miliar untuk membantu kalangan
pengusaha tekstil melakukan restrukturisasi
mesin tekstil. Pemerintah menawarkan dua
skema bantuan, yakni subsidi pembelian
mesin tekstil baru untuk menggantikan
mesin yang lama dan subsidi bunga kredit
bank sebesar 5%.

Sektor lain Tumbuh
Kita lihat sektor lain. Di industri kayu dan
barang lainnya, mengalami pertumbuhan
dari 6% pada 2007 naik menjadi 6,5% pada
2008. Begitupun di sektor industri pupuk
kimia dan barang dari karet tumbuh dari
12% pada 2007 menjadi 14% pada 2008. Di
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Artikel
industri alat angkut, mesin dan
pralatannya juga mengalami
pertumbuhan tinggi. Pada 2008 di
sektor industri ini tumbuh 3% dari
sebesar 27% pada 2007 menjadi
30% pada 2008.
Kinerja
ekspor
secara
keseluruhan juga mengalami
kenaikan yang sangat signifikan,
di tengah tekanan ekonomi
global yang begitu kuat. Dari 16
sektor industri yang melakukan
kegiatan eskpor, 14 sektor industri
nilai
ekspornya
mengalami
pertumbuhan positif. Secara
nasional, ekspor dari Januari-Juni
2008, meningkat 65,32%, dari
US$9,719 Juta menjadi US$16,068
juta pada 2008. Sementara nilai
ekpor di luar migas naik 23,2%.
Naik dari US$44,1 juta pada 2007
menjadiUS$54,38 juta pada 2008.
Sementara ekspor industri migas
naik tajam sebesar 65,3% dari US$9,719 Juta
menjadi US$16,068 juta pada 2008.

Pro Nilai Tambah
Di
luar
kemampuan
Depperin
mempertahankan kinerja sektor manufaktur,
Menteri Perindustrian Fahmi Idris juga
berupaya keras agar sektor industri
mendapat insentif fiskal dan non fiskal.
Insentif fiskal misalnya pajak Penghasilan
untuk penanaman modal di bidang-bidang
usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah
tertentu, pembebasan bea masuk impor
mesin, barang, dan bahan baku bagi industri
tertentu dan pembebasan Bea Masuk, Pajak
Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan, Pajak
Penjualan Barang Mewah dan pungutan
pajak lainnya untuk kegiatan industri
tertentu.
Sementara fasilitas non fiskal, seperti
pendaftaran perijinan investasi melalui
pelayanan satu pintu (one stop service),
kemudahan bagi tenaga kerja asing di
bidang keimigrasian dan kemudahan di
bidang pertanahan seperti Hak Guna Usaha
(HGU) sampai dengan 95 tahun di Kawasan
Ekonomi Khusus.
Di luar itu, Menteri Perindustrian
juga berhasil meletakkan landasan utama
pengembangan industri dalam rentang
waktu sampai 2025. Kebijakan dasar itu, jelas
Fahmi, agar sektor manufaktur tetap menjadi
sektor andalan dan berdaya saing tinggi.
''Perspektif jangka panjang ini penting tanpa
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Strategi Sudah Benar

harus meninggalkan kepentingan jangka
pendek dan menengah,'' jelasnya.
Sejalan dengan tekad pemerintah
memperbaiki iklim investasi, secara
intensif, Menteri Perindustrian terus
mensosialisasikan prospek pembangunan
industri di Indonesia. Sadar bahwa kinerja
industri tak hanya bergantung pada kinerja
instansi yang dipimpinnya, Fahmi terus
meyakinkan departemen dan instansi
pemerintah terkait serta pemerintah daerah
untuk menyadari pentingnya pemberdayaan
industri dalam negeri.
"Kalau mau industri dalam negeri terus
tumbuh dan investasi terusmasuk, kita
semua harus membuat suatu kebijakan yang
pro terhadap nilai tambah. Meningkatnya
kinerja industri tentunya berdampak pada
penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan
ekonomi rakyat," kata sosok yang biasa
disapa Abang Fahmi ini.
"Saya juga akan terus meyakinkan
investor, baik dari dalam maupun luar negeri,
bahwa Indonesia masih menjadi negara yang
kondusif untuk investasi. Apalagi, hingga
kini, pangsa pasar Indonesia merupakan
salah satu yang terbesar di dunia," tutur
Fahmi Idris.
Seperti idolanya, Soichiro Honda (pendiri
pabrik mobil Honda di Jepang), Fahmi juga
menganut prinsip bahwa Indonesia ke depan
harus sanggup berusaha sendiri, baik untuk
memproduksi maupun menjual.

Ekonom Indef Fadhil Hasan
menilai kinerja perindustrian
sudah
benar
dan
perlu
dipertahankan.''Kebijakan soal TPT
misalnya ada di jalur yang benar.
begitupun strategi klaster yang
dikembangkan secara konsisten.
Ini bukti bahwa kinerja industri
berada pada jalan yang benar,''
ujarnya.
Fadil menambahkan, kalaupun
ada kinerja manufaktur yang
sedikit turun, itu lebih banyak
diakibatkan oleh faktor dari luar.
''Makanya langkah Departemen
Perindustrian
yang
lebih
mengedepankan
kemandirian
industri dalam negeri sudah
sesuai dengan kebijakan umum
pemerintah,'' jelasnya.
Fadhil
meminta
agar
perindustrian lebih fokus untuk
mengembangkan klaster-klaster industri
yang mempunyai daya saing tinggi dan
berorientasi ekspor,'' jelasnya.
Sementara Ekonom dari Cides Indonesia
Umar Juoro menambahkan sebagai menteri
yang punya latar belakang pengusaha
sukses, Fahmi sangat tahu soal apa yang
harus dilakukan.''Yang perlu dilakukan adlah
koordinasi lintas departemen. Sehingga tidak
lagi ada aturan yang malah menghambat
pengembangan manufaktur,'' jelas Umar. Ia
berharap, perindustrian harus memperkuat
struktur industri kecil dan menengah (IKM).
''Ini penting agar kelas menengah ini lebih
bisa mandiri dan berkembang,'' katanya.
Sementara itu kolega Fahmi Idris
yang sekarang menjabat Ketua Umum
Dekopin Adi
Sasono menilai garis
kebijakan pengembangan industri sudah
benar. ''Secara umum industri manufaktur
masih menyumbang 52% PDB. Ini artinya
pengembangan industri masih mempunyai
nilai yang sangat strategis,'' jelasnya.
Menurut
Adi,
sebagai
mantan
profesional, Fahmi sangat kompeten di
bidangnya. ''Cuma timing dia jadi menteri
perindustrian tidak pada waktu yang tepat.''
Menurut mantan Ketua Umum ICMI ini,
kinerja industri sudah pada rel yang benar.
Meski mendapat tekanan kuat akibat krisis
global, pertumbuhan dan kebijakan industri
sudah bagus.***
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