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Pembaca yang budiman, seperti yang sudah kita maklumi bersama,
permasalahan penyediaan gula di dalam negeri (mulai dari isu tentang impor
gula kasar/raw sugar, impor gula putih atau gula konsumsi/plantation white
sugar dan gula rafinasi/refined sugar) hampir selalu berulang setiap tahun,
khususnya sebelum dikeluarkannya kebijakan pengaturan impor gula oleh
pemerintah pada tahun 2004. Pada saat musim giling tebu berlangsung sering
kali petani tebu berteriak harga gula produksinya merosot, sementara di luar
musim giling tebu seringkali muncul isu lonjakan harga gula di berbagai
daerah sebagai akibat dari terjadinya kelangkaan pasokan gula.
Para petani tebu, khususnya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur pun sering
kali menggelar demonstrasi besar-besaran di Jakarta, menuntut perbaikan
nasib mereka. Sampai akhirnya, pada tahun 2004 pemerintah melalui
Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) mengeluarkan Surat
Keputusan (SK) Menperindag No. 527/MPP/Kep/9/2004 tentang Ketentuan
Impor Gula. Kebijakan pemerintah itu dinilai berbagai pihak mampu
memberikan solusi yang cukup memuaskan. Sebab, sejak dikeluarkannya
kebijakan itu sampai beberapa tahun berikutnya tidak pernah terjadi gejolak
di kalangan petani tebu mengingat harga gula petani yang terus naik dari Rp
3.100 per kg pada tahun 2004 menjadi Rp 5.400 – Rp 5.500 per kg pada tahun
2006.
Kenaikan harga gula petani itu telah membawa dampak terhadap
peningkatan produksi gula di dalam negeri mengingat para petani tebu
menjadi lebih bergairah menanam tebu. Produksi gula nasional pun terus
meningkat dari 1,6 juta ton pada tahun 2003 menjadi 2,4-2,5 juta ton pada
tahun 2007.
Namun kenaikan produksi gula tersebut masih lebih rendah dari target
yang telah ditetapkan pemerintah ketika petama kali mengeluarkan kebijakan
pengaturan impor gula. Seharusnya, tingkat produksi sebesar 2,4 juta ton itu
sudah dicapai Indonesai pada tahun 2006 (namun realisasinya hanya 2,3 juta
ton) dan pada tahun 2007 produksi gula diproyeksikan mencapai 2,6 juta
ton.
Karena itu, pada tahun 2007 pemerintah telah memutuskan untuk
mempercepat pelaksanaan program revitalisasi Pabrik Gula (PG) dengan
menetapkan target kenaikan produksi gula putih sebesar 1 juta ton dari 2,3
juta ton tahun 2006 menjadi 3,3 juta ton pada tahun 2009.
Sehubunngan dengan menghangatnya kembali isu mengenai pergulaan
ini menjelang penghujung tahun 2007, maka sidang redaksi majalah Media
Industri sengaja mengangkat tema tentang percepatan program revitalisasi
PG ini dalam Laporan Utama pada majalah Media Industri Nomor 4 Tahun
2007 ini.
Selain tema utama mengenai revitalisasi PG, dalam edisi kali ini kami juga
menurunkan laporan tentang rencana kebijakan pergulaan lainnya, teknologi
produksi yang dapat diterapkan di PG hasil rekayasan PT Barata, artikel tentang
gula serta berbagai laporan dan tulisan lainnya yang cukup menarik untuk
disimak para pembaca setia majalah ini.
Akhirul kata, kami segenap jajaran tim redaksi majalah Media Industri
mengucapkan selamat menyimak berbagai laporan dan tulisan kami
suguhkan pada edisi ini, semoga berbagai laporan dan tulisan tersebut
mampu memberikan pencerahan sekaligus menambah informasi dan
wawasan para pembacanya. Terima kasih.

Laporan Utama

Memanfaatkan Industri
Rekayasa Nasional
untuk Pengembangan PG

Salah satu pabrik gula di Jawa Timur, Pencanangan program revitalisasi PG diarahkan pada tercapainya swasembada gula nasional pada tahun 2014.

Sasaran jangka pendek
pemerintah dalam mencapai
swasembada gula tahun
2009 difokuskan pada
pencapaian swasembada
gula untuk kebutuhan
rumah tangga atau untuk
kebutuhan langsung
(direct consumption).
Sedangkan, sasaran jangka
menengah tahun 2014
difokuskan untuk mencapai
swasembada gula industri
yang didukung oleh
penyediaan bahan mentah
berupa tebu yang diproduksi
di dalam negeri sendiri

P

emerintah melalui Departemen
Pertanian telah mencanangkan
program Revitalisasi Pabrik Gula
(PG) pada tahun 2005 lalu dalam
rangka mencapai swasembada gula tahun
2009. Pencanangan program revitalisasi PG
tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah
dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17
Tahun 1986 dimana kewenangan pembinaan,
pengembangan dan pengaturan industri gula
dilimpahkan kepada Departemen Pertanian.
Pada bulan Juni 2007 lalu Wakil Presiden
M. Jusuf Kalla bersama Menteri Pertanian
Anton Apriyantono dan Menteri Perindustrian
Fahmi Idris melakukan roadshow ke PG-PG di
Jawa. Ketika itu Wapres menugaskan Mentan
dan Menperin untuk meningkatkan produksi
gula sebesar satu juta ton dari produksi 2,3
juta ton pada tahun 2006 menjadi 3,3 juta ton
pada tahun 2009.
Dari berbagai hasil kunjungan dan
masukan dari kalangan pelaku usaha, asosiasi
dan kalangan petani tebu, pemerintah
akhirnya merevisi target-target sasaran yang
ingin dicapai dalam rangka pelaksanaan
program pencapaian swasembada gula.
Pemerintah menetapkan sasaran jangka

pendek dari program tersebut adalah
peningkatan produksi sebesar 1 juta ton
pada tahun 2009, sedangkan sasaran
jangka menengahnya adalah swasembada
gula nasional pada tahun 2014. Selanjutnya,
sebagai sasaran jangka panjang, pemerintah
menetapkan agar Indonesia dapat kembali
meraih predikat sebagai negara eksportir
gula di dunia seperti pernah dicapai ketika
pemerintah Hindia Belanda masih menjajah
Indonesia.
Sasaran jangka pendek pemerintah dalam
mencapai swasembada gula tahun 2009
difokuskan pada pencapaian swasembada
gula untuk kebutuhan rumah tangga
atau untuk kebutuhan langsung (direct
consumption). Sedangkan, sasaran jangka
menengah tahun 2014 difokuskan untuk
mencapai swasembada gula industri yang
didukung oleh penyediaan bahan mentah
berupa tebu yang diproduksi di dalam negeri
sendiri. Pada tahun 2014 tersebut diharapkan
areal kebun tebu di dalam negeri sudah
mampu mencukupi kebutuhan tebu untuk
industri gula.
Dengan tambahan produksi gula putih
untuk konsumsi langsung (kebutuhan rumah
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Penanganan Revitalisasi PG dan
Pembangunan PG baru termasuk
pendanaannya dikoordiunasikan oleh
Kementerian Negara BUMN. Dalam
operasionalnya, seluruh PG yang akan
direvitalisasi merupakan PG BUMN. Dalam hal
ini Kementerian BUMN telah melaksanakan
berbagai pembahasan teknis dengan PTPN
dan PT RNI serta pendekatan kepada pihak
perbankan untuk mendapatkan pendanaan
bagi Revitalisasi PG dan Pembangunan PG
baru.
Menurut Menperin, berdasarkan hasil
rapat di kantor Wapres RI tanggal 22 Agustus
2007, perkiraan kebutuhan dana untuk
program Rehabilitasi dan Pembangunan PG
baru telah dirumuskan dimana total biaya
yang dibutuhkan mencapai Rp 9,7 triliun,
terdiri dari Rehabilitasi dan Perluasan
Tanaman sebesar Rp 967,2 miliar, Rehabilitasi
dan Peningkatan Pabrik Rp 4,2 triliun dan
Pembangunan PG Baru (3 pabrik) Rp 4,5
triliun.
Kondisi PG yang memerlukan revitalisasi, Departemen Perindustrian telah melakukan koordinasi
dengan seluruh instansi terkait untukj melakukan inventarisasi kondisi 52 PG .

tangga) sebanyak 1 juta ton pada tahun 2009,
maka produksi gula nasional pada tahun
2009 diperkirakan mencapai 3,3 juta ton.
Dengan tingkat produksi gula sebesar itu,
maka diharapkan pada tahun 2009 Indonesia
telah mencapai swasembada gula konsumsi.
Sebab, produksi gula konsumsi sebesar
3,3 juta ton tersebut diharapkan mampu
memenuhi seluruh kebutuhan gula konsumsi
nasional yang diperkirakan mencapai 2,73
juta ton. Bahkan, diperkirakan Indonesia
masih memiliki kelebihan (surplus) produksi
gula sekitar 500.000 ton per tahun. Perkiraan
kebutuhan gula konsumsi sebesar 2,73 juta
ton pada tahun 2009 itu dihitung berdasarkan
tingkat konsumsi gula per kapita per tahun
sebesar 12 kg yang dikalikan dengan jumlah
penduduk Indonesia.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
mengatakan, untuk mencapai peningkatan
produksi gula konsumsi (gula putih) sebesar
1 juta ton pada tahun 2009 pemerintah telah
menetapkan beberapa program kegiatan,
yaitu diantaranya program pembangunan
PG Merah Putih, yaitu revitalisasi PG yang
ada dan pembangunan PG baru oleh industri
nasional dan dikerjakan oleh putra-putri
bangsa sendiri mulai dari rancang bangun,
perekayasaan, konstruksi, pembuatan mesin
peralatan dan jasa.
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“Selain akan melibatkan kalangan industri
di dalam negeri, dana untuk pembiayaan
pelaksanaan pembangunan PG Merah Putih
pun akan difasilitasi oleh sindikasi bank
nasional yang dikoordinasikan oleh Bank
Rakyat Indonesia (BRI),” kata Menperin
Fahmi Idris dalam sebuah kesempatan.
Departemen Pertanian sendiri saat
ini terus melakukan Program Akselerasi
Peningkatan Produktivitas Gula Nasional
2004-2009 melalui pembongkaran ratoon,
penyediaan bibit unggul tebu dll. dengan
tujuan untuk mencapai peningkatan produksi
1 juta ton gula konsumsi pada tahun 2009.

Keterlibatan Industri Nasional
Menperin Fahmi Idris mengatakan
untuk mendukung Revitalisasi PG dan
Pembangunan PG baru, Departemen
Perindustrian telah melakukan koordinasi
dengan Departemen Pertanian, Dewan
Gula Indonesia (DGI) dan Kementerian
Negara BUMN. Melalui koordinasi tersebut
Departemen Perindustrian antara lain
melakukan inventarisasi kondisi 52 PG yang
meliputi profil masing-masing PG BUMN,
nilai aktiva, kebutuhan dana Revitalisasi,
jumlah tenaga kerja, rehabilitasi terakhir yang
dilakukan, kapasitas giling, mutu gula yang
dihasilkan dan inventarisasi mesin peralatan
yang perlu direkondisi atau diganti.

No.

Uraian

Satuan

Th 2006

Th 2009

1.

Luas Areal

Ha

396.441

462.851

2.

Tebu Giling

Ton

30.232.833

37.176.836

3.

Produktivitas Tebu

Ton/Ha

76,3

80,0

4.

Rendemen

%

7,63

8,23

5.

Produksi Hablur

Ton

2.307.027

3.060.130

6.

Produktivitas Hablur

Ton/Ha

5,82

6,61
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Deperin juga melakukan appraisal aspek
teknis dan keuangan terhadap empat PG
BUMN pada tahjun 2006 dan delapan PG
pada tahun 2007 untuk menilai kemampuan
dan kelayakan PG dalam memperoleh kredit
perbankan.
Dalam
rangka
mempersiapkan
pelaksanaan program revitalisasi pabrik
gula, Deperin juga telah melakukan
pengecekan kesiapan industri nasional untuk
mendukung pembanguna PG Merah Putih
yang dikoordinasikan oleh Ditjen Industri
Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA)
dalam penyusunan programnya. Berdasarkan
perhitungan terakhir yang dilakukan PT
Barata Indonesia, Tingkat Komponen Dalam
Negeri (TKDN) untuk barang telah mencapai
71,65% dan untuk jasa mencapai 95,44%.
Dengan demikian total TKDN PG Merah
Putih bisa mencapai 74,59%.
“Berdasarkan hasil pengecekan kesiapan
industri nasional tersebut, Departemen
Perindustrian telah menyampaikan laporan
kepada Wakil Presiden RI tentang kesiapan
dan perkembangan Revitalisasi PG dan
Pembangunan PG baru melalui surat
Menperin No. 693/M-IND/8/2007 tanggal 7
Agustus 2007 dan Surat Menperin No. 734/
M-IND/8/2007 tanggal 24 Agustus 2007,”
kata Menperin.
Inti dari kedua surat tersebut, lanjut
Menperin, adalah bahwa Revitalisasi PG dan
Pembangunan PG baru untuk meningkatkan
produksi gula nasional dapat dilakuakn
dengan dukungan industri nasional yang

telah mampu melakukan Engineering,
Procurement and Construction (EPC) antara
lain oleh PT Barata Indonesia, PT Rekayasa
Industri dan PT Boma Bisma Indra dengan
dukungan litbang dari Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT).
Menperin
mengingatkan,
untuk
merealisasikan pembangunan PG Merah
Putih serta agar pembangunannya wajib
dilakukan oleh industri dalam negeri dengan
TKDN tertentu, maka diperlukan payung
hukum. Karena itu, Menperin menilai
pemerintah perlu segera mempersiapkan
penerbitan payung hukumnya.
“Melihat kemampuan industri nasional
yang sudah mampu melakukan EPC di
bidang industri gula, maka kemampuan
industri nasional tersebut seyogyanya
dapat diintegrasikan dengan program
revitalisasi dan pembangunan PG dalam
rangka mendukung pencapaian peningkatan
produksi 1 juta ton gula pada tahun 2009,”
tutur Menperin.
Selain itu, pembangunan PG baru juga
dipersyaratkan agar terintegrasi dengan
perkebunan tebu minimal untuk memenuhi
60% kebutuhan bahan baku dari kapasitas
produksi. Sisanya dapat diperoleh melalui
kemitraan dengan sumber bahan baku
lainnya di dalam negeri seperti dari petani,
PG-PG lainnya dan pabrik raw sugar.
Sementara itu, Direktur Budidaya
Tanaman Semusim Departemen Pertanian,
Agus Hasanudin Rachman mengatakan
ketiga PG Merah Putih itu akan dibangun oleh

perusahaan industri gula milik pemerintah
(PT Perkebunan Nusantara/PTPN dan PT
Rajawali Nusantara Indonesia/RNI). Ketiga
PG Merah Putih tersebut akan dibangun
di Belu (Nusa Tenggara Timur), Benculuk
(Banyuwangi, Jawa Timur) dan Cikelet (Garut,
Jawa Barat). PG Merah Putih di Belu akan
dibangun oleh PTPN X dengan kapasitas
produksi 5.000 TCD (Ton Cane per Day), PG
Merah putih di Benculuk akan dibangun oleh
PTPN XI dengan kapasitas produksi 3.5005.000 TCD dan PG Merah Putih di Cikelet
akan dibangun oleh PT RNI dengan kapasitas
produksi sekitar 5.000 TCD.
“Studi kelayakan untuk pembangunan
ketiga PG Merah Putih itu sudah selesai
dilakukan dan kini pihak perusahaan yang
akan membangun PG tersebut sedang dalam
proses konsultasi dengan pihak perbankan
selaku penyedia dana,” tutur Agus.
Sementara itu, selain pembangunan
pabrik gula baru yang akan dibangun oleh
BUMN industri gula, sejumlah perusahaan
swasta kini juga sudah berancang-ancang
untuk membangun industri gula baru di tanah
air. Setidaknya kini terdapat tiga perusahaan
berbeda yang akan membangun industri gula
di tiga provinsi, yaitu di Kalimantan Barat
dengan kapasitas produksi sekitar 3.000
TCD, di Sumatera Barat dengan kapasitas
produksi sekitar 5.000 TCD dan di Jawa Timur
dengan kapasitas produksi 3.000 sampai
5.000 TCD. Kapasitas produksi pabrik gula
tersebut berbeda-beda disesuaikan dengan
ketersediaan lahan untuk kebun tebu. ***

Kemampuan industri nasional  yang sudah dapat melakukan EPC seyogyanya dapat diintegrasikan
dengan program revitalisasi dan pembangunan PG
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Industri Gula Rafinasi Baru Harus
Terintegrasi dengan PerkebunanTebu

Industri gula rafinasi baru harus terintegrasi dengan lahan perkebunan tebu sebagai sumber bahan baku bagi industri gula rafinasi yang bersangkutan.

P

emerintah
c.q.
Departemen
Perindustrian akan segera mengatur
kegiatan investasi di bidang industri
gula rafinasi dengan mengharuskan
industri gula rafinasi baru terintegrasi dengan
lahan perkebunan tebu sebagai sumber
bahan baku bagi industri gula rafinasi yang
bersangkutan.
Ketentuan tersebut tertuang dalam
surat Menteri Perindustrian Fahmi Idris
kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) Mohammad Lutfi tertanggal
7 Agustus 2007. Dalam surat tersebut
Menperin Fahmi Idris meminta Kepala BKPM
Mohammad Luthfi agar dalam pemberian
izin investasi baru (termasuk perluasan) bagi
industri gula rafinasi dipersyaratkan harus
terintegrasi dengan lahan perkebunan tebu.
Selain itu, dalam surat Menperin Nomor
691/M-IND/8/2007 itu Menperin juga
menyatakan bahwa bagi industri gula rafinasi
baru, izin impor gula kasar atau raw sugar
(sebagai bahan baku) hanya diberikan paling
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lama selama tiga tahun sambil menunggu
perkebunan tebunya berproduksi.
Persyaratan tersebut juga berlaku untuk
izin investasi yang dikeluarkan setelah
tanggal 13 Juli 2004 dengan memperhatikan
surat Menperindag Nomor 473/MPP/
VII/2004 tanggal 13 Juli 2004, Surat Menteri
Perindustrian Nomor 414/M-IND/9/2005
tanggal 11 September 2005, surat Menteri
Perindustrian Nomor 647/M-IND/VII/2006
tanggal 24 Juli 2006 dan surat Menteri
Pertanian Nomor 194/TU.210/M/9/2006
tanggal 12 September 2006.
Menperin Fahmi Idris melayangkan surat
tersebut kepada Kepala BKPM berkaitan
dengan diterbitkannya Peraturan Presiden
Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang
Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang
Terbuka dengan Persyaratan. Dalam Peraturan
Presiden Nomot 77 tersebut industri gula
rafinasi tidak tercantum sebagai bidang
usaha yang tertutup maupun bidang usaha
yang terbuka dengan persyaratan. Padahal

sebelumnya Departemen Perindustrian
telah mengusulkan agar industri gula rafinasi
masuk di dalam daftar bidang usaha yang
tertutup atau bidang usaha yang terbuka
dengan persyaratan.
Menurut
Menperin,
ketentuan
dalam Peraturan Presiden tersebut dapat
diinterpretasikan bahwa industri gula
rafinasi terbuka bagi investasi baru termasuk
perluasannya. Namun sesuai dengan
kesepakatan Tim, dalam pelaksanaan
pengaturan teknis investasi untuk industri
gula rafinasi akan diatur melalui peraturan
Menteri Perindustrian. Karena itu, sementara
menunggu diterbitkannya Peraturan Menteri
Perindustrian tersebut yang saat ini masih
dalam proses di Departemen Perindustrian,
Menperin meminta agar Kepala BKPM
mempersyaratkan dua hal tersebut di atas
dalam pemberian izin investasi baru di
industri gula rafinasi.
Sementara itu, Sekjen Asosaisi Gula
Rafinasi Indonesia (AGRI), Yayat Priyatna

Kebijakan

menyatakan AGRI sangat mendukung
kebijakan Menteri Perindustrian tersebut
dan menyatakan kesiapannya untuk turut
melaksanakan kebijakan tersebut, khususnya
menyangkut pembangunan perkebunan tebu
guna memenuhi kebutuhan bahan baku bagi
industri gula rafinasi di dalam negeri.
“Dalam
rangka
mengantisipasi
peningkatan kebutuhan raw sugar bagi
industri gula rafinasi di dalam negeri, sejumlah
perusahaan anggota AGRI seperti PT Angel
Products dan PT Sentra Usahatama Jaya
kini sudah mulai menjajaki pembangunan
perkebunan tebu di sejumlah lokasi di tanah
air,” kata Yayat.
Yayat sendiri mengakui bahwa investasi
baru di bidang perkebunan tebu di tanah air
berikut fasilitas industri pengolahan tebu
yang mampu memproduksi gula kasar cukup
menjanjikan. Sebab, selama ini Indonesia
membutuhkan cukup banyak gula kasar, baik
untuk kebutuhan bahan baku bagi industri
gula rafinasi maupun untuk PG lainnya.
Menurut Yayat, pada tahun 2007 saja lima
perusahaan industri gula rafinasi anggota
AGRI membutuhkan gula kasar sekitar 1,65
juta ton. Belum lagi kebutuhan gula kasar
untuk industri gula putih (pabrik gula) sekitar
290.000 ton dan untuk industri MSG dan
gula cair sekitar 194.000 ton.
“Kebutuhan gula kasar nasional yang
cukup besar itu selama ini masih dipenuhi
seluruhnya dari gula kasar impor. Sebab,
sampai saat ini di dalam negeri belum ada
industri gula yang mengolah tebu menjadi
gula kasar. Tentu saja kebutuhan gula kasar
tersebut merupakan captive market bagi
kegiatan investasi pabrik gula kasar di dalam
negeri,” tutur Yayat.
Industri gula rafinasi yang sudah ada saat
ini sebanyak lima perusahaan, kata Yayat,
masih beroperasi jauh di bawah kapasitas
produksi terpasangnya yang mencapai
sekitar 2,2 juta ton per tahun. Apabila
industri gula rafinasi beroperasi secara penuh
dengan tingkat utilisasi fasilitas produksi
sebesar 100% maka industri tersebut akan
membutuhkan gula kasar sebanyak 2,42 juta
ton gula kasar setiap tahunnya.
Kelima perusahaan industri gula
rafinasi itu adalah PT Angles Products, PT
Jawa Manis Rafinasi, PT Sentra Usahatama
Jaya, PT Permata Dunia Sukses Utama,
dan PT Dharmapala Usaha Sukses. Empat
perusahaan pertama semuanya berlokasi
Banten, sedangkan yang terakhir (PT

investasi baru di bidang perkebunan tebu di tanah air berikut fasilitas industri pengolahan tebu yang
mampu memproduksi gula kasar cukup menjanjikan.

Dharmapala Usaha Sukses) berlokasi di
Cilacap, Jawa Tengah.
Dengan volume produksi sebesar itu,
lanjut Yayat, maka pemenuhan kebutuhan
gula di dalam negeri akan lebih terjamin.
Lebih-lebih kegiatan produksi gula rafinasi
tidak tergantung kepada musim tanam tebu
mengingat industri gula rafinasi beroperasi
sepanjang tahun. Kondisi tersebut akan
mampu meredam spekulasi komoditas gula
di dalam negeri sehingga produk gula rafinasi
akan mampu mencegah terjadinya fluktuasi
harga gula yang tajam di pasar domestik.
Produksi gula rafinasi di dalam negeri
juga memperlihatkan kecenderungan yang
terus meningkat dari tahun ke tahun. Jika
pada tahun 2004 produksi gula rafinasi
nasional hanya sebesar 380.500 ton, pada
tahun 2005 produksi gula rafinasi nasional
meningkat menjadi 722.000 ton. Pada tahun
2006 produksi gula rafinasi sudah melampaui
1 juta ton dengan realisasi produksi sebesar
1.138.000 ton menyusul beroperasinya pabrik
gula rafinasi milik PT Dharmapala Usaha
Sukes di Cilacap, Jawa Tengah. Diperkirakan
pada tahun 2007 ini produksi gula rafinasi
kembali meningkat menjadi 1,5 juta ton.
Selama ini produk gula rafinasi nasional
digunakan oleh lima kelompok industri
pemakai, yaitu industri makanan (35%),
industri minuman (29%), industri permen

(16%), industri susu dan es krim (19%) serta
industri farmasi (1%). Kendati demikian,
sejumlah perusahaan industri makanan dan
minuman, industri permen, industri susu
dan es krim serta industri farmasi masih ada
yang mengimpor gula rafinasi dari luar negeri
mengingat belum semua kebutuhan gula
rafinasi di dalam negeri dapat dipenuhi oleh
produk gula rafinasi lokal.
Sementara itu, Dirjen Industri Agro
dan Kimia Departemen Perindustrian
Benny Wahyudi mengatakan dalam
perkembangannya rencana Departemen
Perindustrian untuk menerbitkan Peraturan
Menteri Perindustrian tentang industri
pergulaan tersebut akhirnya dibatalkan
mengingat
pemerintah
kemudian
merencanakan untuk memasukan kembali
industri gula rafinasi ke dalam bidang usaha
yang tertutup atau bidang usaha yang
terbuka dengan persyaratan.
Pemerintah melalui Tim Nasional
Peningkatan Ekspor dan Peningkatan
Investasi (PEPI) sudah beberapa kali
mengadakan pertemuan untuk merevisi
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007
yang antara lain akan memasukan industri
gula rafinasi ke dalam daftar bidang usaha
yang tertutup atau bidang usaha yang
terbuka dengan persyaratan. ***
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Empat Sektor IKM dan Empat
Sektor Manufaktur akan Dapat
Insentif Pajak

IKM pengolahan minyak atsiri, merupakan salah satu sektor IKM pengolahan sumber daya alam
yang diusulkan memperoleh fasilitas perpajakan

S

etidaknya empat sektor industri kecil
dan menengah (IKM) yang bergerak
dalam industri pengolahan sumber
daya alam diusulkan mendapatkan
fasilitas perpajakan sebagaimana diatur
dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.
1 Tahun 2007 tentang Fasilitas PPh untuk
Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha
Tertentu.
Keempat sektor IKM yang dinilai layak
mendapatkan insentif perpajakan tersebut
adalah IKM pengolahan hasil laut; kelompok
IKM komponen seperti otomotif, elektronik
dan permesinan; industri pengolahan rotan,
dan industri pengolahan minyak atsiri.
Keempat sektor IKM tersebut akan diusulkan
untuk masuk dalam revisi PP yang rencananya
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akan ditetapkan pada akhir tahun ini.
Usulan tentang dimasukannya sektor
IKM ke dalam PP No. 1 Tahun 2007 tersebut
merupakan wacana baru setelah sebelumnya
para pelaku usaha IKM menilai keberadaan
PP tersebut hanya menguntungkan sektor
industri besar.
Saat ini rancangan insentif tersebut
sudah dimatangkan dalam rapat internal
Departemen Perindustrian untuk selanjutnya
dilimpahkan ke Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) sebelum kemudian ditetapkan
oleh Departemen Keuangan.
Dirjen Industri Kecil Menengah
Departemen Perindustrian, Sakri Widhianto
menjelaskan keempat sektor
IKM itu
diberikan prioritas dalam rangka memperkuat

struktur industri IKM nasional.
Berbeda dengan industri manufaktur
yang kerap kekurangan bahan baku, ketiga
sektor seperti minyak atsiri, pengolahan
rotan dan pengolahan hasil laut berlimpah
bahan baku sehingga pemerintah perlu
mengatur pasokan bahan bakunya agar tidak
terjadi ekspor bahan baku besar-besaran yang
memicu defisit di industri pengolahannya.
Sementara itu, di industri komponen
skala IKM, pemberian insentif perpajakan
dibutuhkan untuk merangsang masuknya
investasi baru. “Pertimbangan pemerintah
untuk memprioritaskan pemberian insentif
ini ada dua tujuan. Pertama, mengatur
pasokan bahan baku di industri hulu. Kedua,
sebagai upaya untuk mendorong masuknya
investasi baru,” kata Sakri usai menutup
pelatihan Konsultan Diagnosis IKM Angkatan
II belum lama ini.
Di sektor rotan, tambah Sakri, pemerintah
telah menyatakan pelarangan ekspor rotan
mentah mulai akhir tahun 2008 untuk
dimanfaatkan sebagai bahan baku industri
furniture guna meningkatkan nilai tambah
bagi industri furniture di tanah air.
Untuk mendorong pengembangan
industri pengolahan rotan di dalam negeri,
pemerintah pusat juga telah meminta
bantuan pemerintah daerah di provinsi dan
kabupaten untuk turut membangun sentra
industri rotan di daerahnya masing-masing.
Pengembangan industri pengolahan rotan di
daerah akan memberikan dampak berantai
(mulplier effect) yang sangat luas bagi
perekonomian di daerah dari pada hanya
menggantungkan pemasukan kas daerah
dari ekspor bahan baku seperti selama ini
dilakukan.
“Kalau bahan baku sudah dikendalikan
maka insentif akan diberikan bagi mereka
yang akan membangun industri pengolahan
rotan di sentra-sentra IKM rotan, terutama di
luar Jawa,” kata Sakri.
Selain itu, di sektor minyak atsiri
(nilam), walaupun Indonesia saat ini telah
menguasai 90% pasar atsiri dunia, namun

Kebijakan

Kelompok IKM Komponen otomotif, investasi di sektor tersebut perlu dipacu dengan memberikan
berbagai kemudahan investasi

proses produksi sektor ini belum sepenuhnya
terintegrasi.
Rendahnya
pemanfaatan
teknologi produksi yang terintegrasi selama
ini telah mengakibatkan kegiatan produksi
minyak atsiri di dalam negeri belum optimal.
Akibatnya, tingkat rendemen minyak atsiri
yang dihasilkan belum begitu tinggi. “Karena
itu, insentif pajak perlu diberikan kepada
sektor tersebut agar ekspor produk minyak
atsiri Indonesia menjadi semakin terpacu.”
Demikian juga dengan industri berbasis
komponen, para pelaku usaha yang tersebar
di seluruh Indonesia mayoritas merupakan
sektor IKM. Namun IKM komponen
elektronika dan otomotif masih sulit
berkembang akibat kekurangan bahan baku
seperti special steel dll.
Ke depan diperkirakan sektor tersebut
akan terus berkembang seiring dengan
meningkatnya kebutuhan komponen di
dalam negeri dan permintaan ekspor yang
terus meningkat. Untuk itu, investasi di sektor
tersebut perlu dipacu dengan memberikan
berbagai kemudahan investasi.
“Pemerintah
telah
memulai
mensosialisasikan usulan tersebut kepada
para pelaku industri IKM. Kami sudah
membahasnya dalam rapat-rapat intensif.
Kalau insentif tersebut disetujui maka
industri IKM rotan, minyak atsiri, pengolahan
hasil laut, dan komponen akan semakin
berkembang dan bisa menghasilkan devisa
yang besar bagi negara,” jelas Sakri.
Sebelumnya Departemen Perindustrian
juga menyatakan akan mengusulkan
agar empat sektor industri manufaktur
mendapatkan fasilitas perpajakan seperti
diatur di dalam revisi PP No. 1 Tahun 2007
tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman
Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu.

Keempat sektor manufaktur tersebut adalah
industri serat rayon, Industri Pengolahan
Susu (IPS), industri kertas berharga, dan
sektor tekstil dan produk tekstil (TPT).
Kepala Pusat Research & Development,
Badan Penelitian dan Pengembangan
Industri, Departemen Perindustrian, Diah
W. Pudjiwati menjelaskan keempat sektor
industri itu diberikan prioritas dalam rangka
memperkuat struktur industri nasional.
“Selama ini bahan baku untuk keempat
sektor industri tersebut masih sangat
bergantung kepada impor. Karena itu, dengan

mendapatkan insentif pajak maka diharapkan
industrinya bisa terbantu sehingga dapat
berkembang lebih pesat. Selain itu, dengan
pemberian insentif pajak maka diharapkan
akan bermunculan investasi baru di industri
ini karena tujuan dari pemberian insentif ini
juga untuk merangsang investasi baru,” kata
Diah.
Di sektor industri TPT, khususnya investasi
di industri pengolahan serat rayon (viscose
staple fiber) masih minim akibat berbagai
faktor terutama terkait isu pencemaran
lingkungan. Sampai saat ini kebutuhan serat
rayon nasional hanya dipasok dua produsen
besar, yaitu PT South Pacific Viscose (SPV)
dan PT Indo Bharat Rayon dengan total
produksi sebesar 250.000 ton per tahun.
Pada saat yang sama kebutuhan serat
rayon sebagai bahan baku industri tekstil dan
produk tekstil terus meningkat. Kekurangan
pasokan itu terpaksa harus dipenuhi melalui
impor karena sebagian produksi domestic
dijual ke pasar ekspor.
Di sektor pengolahan susu, pertimbangan
utama
Departemen
Perindustrian
mengusulkan pemberian insentif a.l. volume
produksi di sentra-sentra IPS masih sangat
rendah dibandingkan konsumsi sehingga
harganya sering berfluktuasi. ***

Pengembangan industri pengolahan rotan di daerah akan memberikan dampak berantai (mulplier
effect) yang sangat luas bagi perekonomian daerah
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PPN Minyak Goreng
Ditanggung Pemerintah

K

endati demikian, rumusan detil
mengenai penanggungan PPN
minyak goreng tersebut sampai
kini masih terus dibahas bersama
oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR).
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
mengatakan pemerintah bersama DPR
RI telah sepakat untuk menanggung PPN
minyak goreng yang diperdagangkan di pasar
dalam negeri. Namun sejauh ini rumusan
detil mengenai penanggungan PPN minyak
goreng tersebut masih belum dibahas secara
tuntas oleh pemerintah dan DPR.
“Mudah-mudahan pembahasan antara
pemerintah dan DPR mengenai rumusan
tentang ditanggungnya PPN minyak goreng
tersebut bisa cepat selesai sehingga dapat
segera diberlakukan dalam rangka menekan
harga minyak goreng di dalam negeri,” kata
Menperin Fahmi Idris.
MenurutMenperin,permasalahanminyak
goreng di dalam negeri kini sudah mencapai
kondisi yang cukup mengkhawatirkan. Sebab,
dibandingkan dengan produk sembako
lainnya, komoditas minyak goreng merupakan
satu-satunya komoditas yang harganya
cenderung terus meningkat. Padahal hampir
semua pihak beranggapan bahwa stok
minyak goreng mencukupi, bahkan melebihi
volume yang dibutuhkan. Selain itu, produksi
minyak kelapa sawit di tanah air cukup besar
dan Indonesia kini telah menjadi produsen
minyak kelapa sawit nomor satu di dunia.
“Pemerintah mengharapkan dengan
pasokan CPO (minyak sawit mentah) yang
melebihi kebutuhan itu maka para pengusaha
minyak goreng dapat memperhatikan betul.
Sebab, komoditas minyak goreng ini termasuk
komoditas yang sensitifitasnya sangat tinggi.
Apalagi setelah diterapkan Pungutan Ekspor
(PE), ternyata harga minyak goreng masih
tetap memperlihatkan trend meningkat dan
belum ada tanda-tanda akan menurun ke
level yang wajar,” kata Menperin.
Terkait dengan pernyataan Menperin
tersebut, Menteri Perdagangan Mari Elka
Pangestu mengatakan bahwa keputusan
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mengenai penangguhan atau penanggungan
PPN oleh pemerintah telah diambil, namun
pemerintah belum menyepakati mekanisme
implementasinya.
“Mengenai mekanisme implementasi
penangguhan
atau
penanggungan
pembayaran PPN minyak goreng ini masih
harus dibahas dengan DPR. Namun yang
pasti penanggungan PPN tersebut akan
dilakukan di minyak gorengnya. Jadi, intinya
penjualan minyak goreng di dalam negeri
akan mendapatkan keringanan PPN,” tutur
Mari.

Pemerintah telah
memutuskan untuk
menanggung Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)
minyak goreng yang
diperdagangkan di pasar
dalam negeri dengan
menggunakan dana dari
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Perubahan
(APBN-P) tahun 2007.
Sementara itu, Dirjen Industri Agro dan
Kimia Departemen Perindustrian, Benny
Wahyudi mengatakan dalam rapat interdep
sebelumnya sempat berkembang wacana
bahwa pemerintah tidak akan menanggung
seluruh PPN minyak goreng yang semula
sepenuhnya ditanggung oleh kalangan
pelaku usaha.
Menurut
Benny,
wacana
yang
berkembang dalam rapat tersebut adalah
bahwa kewajiban pembayaran PPN yang
sebaiknya ditanggung oleh pemerintah
adalah hanya sekitar setengah (separo) dari
total PPN yang seharusnya dibayarkan pihak
pelaku usaha. Hal itu dilakukan karena alokasi

anggaran APBN-P untuk subsidi minyak
goreng yang telah disetujui DPR beberapa
waktu lalu itu jumlahnya sangat terbatas.
“Kalau seluruh kewajiban pembayaran
PPN itu ditanggung oleh pemerintah, maka
dana subsidi minyak goreng yang kini tinggal
tersisa Rp 300 miliar itu tidak akan mencukupi.
Sebab, sebelumnya pemerintah telah sepakat
untuk memanfaatkan dana subsidi minyak
goreng sebesar Rp 25 miliar untuk membiayai
subsidi minyak goreng melalui pasar murah,”
kata Benny.
Ketua Umum Asosiasi Industri Minyak
Makan Indonesia (AIMMI), Adiwisoko Kasman
menyambut baik kebijakan pemerintah untuk
menanggung atau merestitusi PPN minyak
goreng. Sebab, kebijakan penanggungan PPN
minyak goreng oleh pemerintah itu akan
sangat cepat dampaknya terhadap penurunan
harga minyak goreng di dalam negeri.
“Kami menilai kebijakan pemerintah
selama ini sudah sangat baik, terutama
menyangkut restitusi PPN minyak goreng.
Sebab, kebijakan restitusi PPN minyak
goreng itu sangat instant pengaruhnya
terhadap penurunan harga minyak goreng
di pasar domestik. Karena itu kami sangat
mengharapkan agar pemerintah secepatnya
melaksanakan kebijakan tersebut agar harga
minyak goreng di pasar tidak terus menerus
menjadi mainan para spekulan,” tutur
Adiwisoko.
Sementara itu, Ketua Harian Dewan
Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Franky O.
Widjaja mengatakan penerapan PE minyak
kelapa sawit kemungkinannya hanya sedikit
menurunkan harga minyak goreng di pasar.
“Sebetulnya yang lebih bagus lagi adalah
menurunkan PPN minyak goreng. Sebab,
penurunan PPN ini membawa dampak secara
langsung terhadap harga dan akan mampu
menurunkan harga minyak goreng secara
nasional.”
“Dengan PE saat ini sebesar 7,5% dan
kalau PPN diturunkan 7,5 percentage point
maka harga minyak goreng yang saat ini Rp
9.000 per kg akan turun menjadi sekitar Rp
8.100 per kg. Kebijakan penurunan PPN ini
akan efektif sekali dan bisa merata di seluruh
tanah air. Kalau kebijakan subsidi tidak akan
bisa merata (karena sasarannya terbatas
pada masyarakat tertentu saja) dan agak sulit
pendistribusiannya,” demikian Franky yang
juga menjadi CEO Sinar Mas Agribusiness
and Food. ***
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Pemerintah Beri
Subsidi Minyak Goreng
Bagi Masyarakat Miskin dan IKM

Pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi harga minyak goreng khusus bagi kalangan masyarakat berpendapatan rendah yang
tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM).

P

emerintah akhirnya memutuskan
untuk memberikan subsidi harga
minyak goreng khusus bagi kalangan
masyarakat berpendapatan rendah
yang tergolong Rumah Tangga Miskin (RTM).
Subsidi harga minyak goreng tersebut
merupakan bagian dari bantuan pemerintah
dalam rangka meringankan beban ekonomi
masyarakat menyusul terus meroketnya
harga minyak goreng di dalam negeri.
Deputi Menteri Perekonomian Bidang
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Bayu
Khrisnamurtimengatakanuntukmeringankan
sebagian beban masyaraikat berpendapatan
rendah dan Usaha Kecil Menengah (UKM)
dan atau Industri Kecil Menengah (IKM) yang
banyak menggunakan minyak goreng sebagai
bahan baku, pemerintah memberikan subsidi
minyak goreng dalam dua bentuk subsidi.
“Pertama, penyaluran atau penjualan
minyak goreng curah yang disubsidi harganya

selama tiga bulan melalui pasar murah dan
pasar khusus menjelang dan sesudah Idul
Fitri 2007. Mengenai harga dan jumlah
penyalurannya tergantung situasi dan kondisi
di masing-masing daerah penyaluran. Kedua,
pemberian subsidi lain yang bentuknya sampai
kini masih dikaji, termasuk kemungkinan
mengkaitkannya dengan program Raskin.
Misalnya, salah satu alternatif yang sedang
dikaji adalah penyaluran subsidi tunai melalui
program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin),”
kata Bayu.
Pemberian subsidi minyak goreng secara
tunai melalui program Raskin, kata Bayu,
sampai saat ini belum diputuskan. Namun
salah satu kemungkinan yang bisa ditempuh
dan dinilai dapat mempermudah penyaluran
dan pelaksanaannya adalah dengan
menyertakan subsidi minyak goreng dalam
program Raskin. Mekanisme pemberian
subsidi tunai minyak goreng melalui program

Raskin itu dapat dilakukan misalnya dengan
menjual beras Raskin yang biasanya dijual
dengan harga Rp 10.000 untuk setiap 10 kg
per keluarga miskin menjadi hanya Rp 5.000
untuk setiap 10 kg beras raskin per keluarga
miskin.
“Selisih uang sebesar Rp 5.000 tersebut
dapat digunakan oleh keluar miskin untuk
membeli minyak goreng atau kebutuhan
lainnya. Jadi, terserah kepada masing-masing
keluarga miskin untuk memanfaatkan selisih
uang sebesar Rp 5.000 itu, apakah untuk
membeli minyak goreng atau untuk membeli
kebutuhan lainnya,” kata Bayu.
Menurut Bayu, pembiayaan untuk kedua
program subsidi minyak goreng tersebut
diambil dari dana subsidi minyak goreng
APBN-P tahun 2007 yang telah disepakati
bersama antara pemerintah dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebelumnya
DPR RI telah menyetujui usulan pemerintah
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untuk memberikan subsidi minyak goreng
kepada masyarakat berpendapatan rendah
atau masyarakat miskin. Persetujuan DPR
RI tersebut tertuang dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
(APBN-P) 2007 yang disepakati pemerintah
bersama DPR dalam rapat Panja B Panitia
Anggaran DPR tanggal 27 Agustus 2007 lalu.
Dalam rapat tersebut DPR menyetujui alokasi
subsidi minyak goreng sebesar Rp 325 miliar.
Dalam kesempatan terpisah, Dirjen
Perdagangan Dalam Negeri Departemen
Perdagangan,
Ardiansyah
Parman
mengatakan dalam rangka pelaksanaan
program subsidi minyak goreng, Departemen
Perdagangan telah mengambil sejumlah
langkah kongkrit dengan mengadakan rapat
koordinasi dengan para Kepala Dinas yang
membidangi masalah perdagangan di tingkat
provinsi dan kabupaten/kota di seluruh
Indonesia.
Menurut Ardiansyah, dari total dana
anggaran subsidi minyak goreng yang telah
disepakati pemerintah dan DPR RI sebanyak
Rp 325 miliar, pemerintah telah memutuskan
untuk mengalokasikan dana sebesar Rp
25 miliar untuk penyaluran subsidi minyak
goreng melalui mekanisme penjualan minyak
goreng bersubdi pasar murah.

“Untuk penyelenggaraan pasar murah
minyak goreng ini kami telah menetapkan
untuk melakukannya dalam dua tahap
dimana masing-masing akan membutuhkan
dana sebanyak Rp 12,5 miliar. Tahap pertama
akan dilakukan pada pertengahan bulan
Ramadhan dan tahap kedua dilakukan setelah
hari Raya Idul Fitri, yaitu dua minggu setelah
Lebaran,” kata Ardiansyah.
Ardiansyah mengatakan dana sebesar Rp
25 miliar itu akan digunakan untuk mensubsidi
harga minyak goreng curah dengan nilai
subsidi Rp 2.500 per liter sedangkan setiap
keluar miskin akan mendapatkan jatah
pembelian sebanyak 2 liter. Dengan demikian
penjualan minyak goreng bersubsidi di
masing-masing daerah akan berbeda-beda
tergantung jarak lokasi penyaluran terhadap
sentra produksi minyak goreng. Hal itu terkait
dengan biaya distribusi dan biaya angkutan
yang harus dikeluarkan hingga minyak goreng
sampai di tangan konsumen.
Pemberian subsidi minyak goreng
tersebut akan dilakukan melalui koordinasi
dengan masing-masing pemerintah daerah
dimana setiap pemda kabupaten/kota sampai
ke kelurahan dan desa akan mendata rumah
tangga miskin yang berhak mendapatkan
subsidi minyak goreng. Setiap rumah tangga

miskin akan mendapatkan kupon pembelian
minyak goreng bersubsidi dari masingmasinh kelurahan/desa.
Kegiatan penyaluran subsidi minyak
goreng melalui penyelenggaraan pasar murah
secara keseluruhan melibatkan kegiatan
penjualan minyak goreng curah sebanyak
10 juta liter, atau setiap tahap melibatkan
penjualan minyak goreng sebanyak 5 juta
liter. Setiap liter minyak goreng bersubsidi
tersebut oleh pedagang di lokasi pasar
murah dijual dengan harga yang lebih murah
Rp 2.500 dari harga pasar kepada keluarga
miskin yang memiliki kupon. Selisih harga Rp
2.500 per liter itu kemudian akan dibayarkan
oleh pemerintah kepada pengusaha sesuai
dengan volume penjualan di masing-masing
pasar murah.
Selainmemberikansubsidiminyakgoreng,
kata Bayu, pemerintah kini juga sedang
membahas kemungkinan menanggung
pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
minyak goreng di dalam negeri. “Namun
mengingat masalah ini perlu persiapan
matang, baik dari aspek legalitas, teknis
pelaksanaannya maupun efektifitasnya
maka pemerintah terlebih dahulu melakukan
konsultasi mengenai masalah tersebut
dengan DPR. ***

Pemberian subsidi minyak goreng akan dilakukan melalui koordinasi dengan masing-masing pemerintah daerah yang akan mendata rumah tangga miskin
yang berhak mendapatkan subsidi minyak goreng
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MenperinTerbitkan Kebijakan
tentang Penggunaan Batikmark
‘Batik Indonesia’

Symbol atau tanda Batikmark “batik INDONESIA” diperlukan sebagai identitas batik buatan
Indonesia dan untuk mempermudah mengenali buatan batik Indonesia

M

enteri
Perindustrian
(Menperin)
Fahmi
Idris
menerbitkan kebijakan baru
mengenai
penggunaan
BatikMark “batik INDONESIA” pada produk
batik buatan Indonesia sebagai bagian
dari bentuk pemeliharaan, pelestarian dan
perlindungan hukum terhadap produk batik
buatan Indonesia terhadap persaingan tidak
sehat di bidang hak kekayaan intelektual dan
perdagangan, baik di pasar domestik maupun
di pasar internasional.
Kebijakan baru tersebut tertuang
dalam Peraturan Menteri Perindustrian
(Permenperin) Nomor 74/M-IND/PER/9/2007
tanggal 18 September 2007 tentang
Penggunaan BatikMark “batik INDONESIA’
pada Batik Buatan Indonesia.
Menperin menegaskan batik merupakan
salah satu seni adiluhung yang mempunyai
folosofi tinggi serta berkaitan erat dengan

tata kehidupan yang mencerminkan budaya
bangsa Indonesia yang perlu digali, dipelihara,
dilestarikan dan dilindungi secara hukum dari
berbagai persaingan tidak sehat di bidang
Hak Kekayaan Intelektual dan perdagangan
dalam negeri maupun internasional.
“Dalam rangka pemeliharaan, pelestarian
dan perlindungan hukum terhadap batik
Indonesia serta untuk mempermudah
masyarakat Indonesia dan masyarakat asing
dalam mengenali batik buatan Indonesia,
maka diperlukan symbol atau tanda Batikmark
“batik INDONESIA” sebagai identitas batik
buatan Indonesia,” kata Menperin.
Dalam Permenperin itu ditetapkan bahwa
batik merupakan bahan tekstil hasil pewarnaan
secara perintangan dengan menggunakan lilin
batik sebagai zat perintang. Dengan proses
pembuatan tersebut maka batik dibedakan
menjadi tiga jenis, yaitu batik tulis, batik cap
dan batik kombinasi tulis dan cap.

Sementara itu, Batikmark “batik
INDONESIA” adalah suatu simbol atau tanda
yang menunjukkan identitas batik buatan
Indonesia. Batimark tersebut juga terdiri dari
tiga jenis, yaitu Batikmark untuk batik tulis,
Batikmark untuk batik cap dan Batikmark
untuk batik kombinasi tulis dan cap dengan
Hak Cipta Nomor dan tanggal pendaftaran
034100, 05 Juni 2007.
Penggunaan
Batikmark
tersebut
ditujukan untuk memberikan jaminan mutu
batik Indonesia; meningkatkan kepercayaan
konsumen dalam negeri maupun luar
negeri terhadap mutu batik Indonesia;
memberikan perlindungan hukum dari
berbagai persaingan tidak sehat di bidang
Hak Kekayaan Intelektual dan perdagangan
dalam negeri maupun internasional; serta
untuk memberikan identitas batik Indonesia
agar masyarakat Indonesia dan asing dapat
dengan mudah mengenali batik buatan
Indonesia.
Simbol Batikmark berbentuk persegi
panjang dengan media bisa berupa kertas,
kain dan atau plastik. Ukuran Batikmark
sendiri dapat disesuaikan dengan kebutuhan
batik yang bersangkutan namun di dalam
Permenperin tersebut dicantumkan bentuk
dan skala ukuran sebagai contoh dengan
dimensi panjang 6,5 cm dan lebar 2,5 cm.
Di dalam media Batikmark tersebut
dicantumkan kata “batik INDONESIA”
dimana kata “batik” menggunakan huruf
kecil sedangkan untuk kata “INDONESIA”
menggunakan huruf capital. Untuk kata
batik, huruf b berbentuk titik/cecek; huruf a
berbentuk sulur; huruf t berbentuk bunga;
huruf i berbentuk titik/cecek; huruf k
berbentuk awan. Dalam media Batikmark
juga dituliskan nomor Sertifikat Penggunaan
batikmark. Semua simbol Batikmark tersebut
dapat dituangkan berupa tulisan/bordir/
sulaman/cap dengan warna dasar hitam,
sedangkan tulisan batik harus berwarna emas
(untuk jenis batik tulis), warna putih (untuk
jenis batik cap) dan warna perak (untuk jenis
batik kombinasi cap dan tulis).
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Suasana di pasar tradisional Pekalongan yang khusus memasarkan berbagai jenis batik dari daerah
tersebut

Kata “batik INDONESIA” memiliki arti
dan makna sebagai identitas yang lugas dan
khas Indonesia. Huruf kecil pada kata “batik”
menunjukkan kesan ramah dan merakyat
karena kain batik dapat dipergunakan oleh
semua lapisan masyarakat. Sedangkan huruf
kapital pada kata “INDONESIA” memberikan
kesan kebanggaan milik bangsa Indonesia.
Untuk
memperoleh
Sertifikat
Penggunaan Batikmark, sebuah perusahaan
(perseorangan/perajin, persekutuan atau
badan usaha yang menjalankan usaha batik)
dipersyaratkan telah memiliki merek terdaftar
dan batik yang bersangkutan memiliki sifat
mengkerut, tahan gosok warna dan tahan
luntur warna terhadap pencucian dengan
Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai
acuan. Selain itu, batik yang bersangkutan
juga harus memiliki ciri batik tulis, batik cap
atau batik kombinasi tulis dan cap dengan
SNI sebagai acuan. Beberapa SNI yang
menjadi acuan dalam Permenperin tersebut
diantaranya SNI Batik Rayon, Batik Sutera,
Ukuran Produk Batik, Ciri Kain Batik Tulis, Ciri
Batik Tulis, Ciri Batik Cap, Ciri Batik Kombinasi
dll.
Untuk
memperoleh
Sertifikat
Penggunaan Batikmark, sebuah perusahaan
harus mengajukan permohonan tertulis yang
dilengkapi dengan profil perusahaan kepada
Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik
Yogyakarta. Balai Besar Kerajinan dan Batik
Yogyakarta dapat menunjuk laboratorium
penguji untuk melaksanakan pengujian.
Laboratorium
penguji
melaksanakan
pengambilan contoh di lokasi perusahaan.
Hasil pengujian kemudian dilaporkan kepada
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Kepala Balai Besar Kerajinan dan Batik
Yogyakarta.
Perusahaan yang produk batiknya
memenuhi persyaratan berdasarkan hasil
pengujian itu akan mendapatkan Sertifikat
Penggunaan Batikmark dari Balai Besar
Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Sertifikat
Penggunaan Batikmark diterbitkan selambatlambatnya 30 hari kerja setelah pengambilan
contoh.
Perusahaan yang telah memiliki Sertifikat
Penggunaan Batikmark wajib memenuhi
seluruh ketentuan mengenai persyaratan
Batikmark dan SNI terkait. Masa berlaku
Sertifikat Penggunaan Batikmark selama
tiga tahun dan dapat diperpanjang untuk
jangka waktu yang sama. Perpanjangan masa
berlaku Sertifikat Penggunaan Batikmark
diberikan setelah memenuhi ketentuan
yang berlaku. Balai Besar Kerajinan dan Batik
Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap
konsistensi pemenuhan seluruh ketentuan
satu kali dalam setahun.
Batikmark dapat dibuat sendiri oleh
perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat
Penggunaan Batikmark. Apabila perusahaan
yang bersangkutan tidak dapat membuat
sendiri Batikmark, perusahaan tersebut dapat
meminta bantuan Balai Besar Kerajinan dan
Batik Yogyakarta.
Perusahaan berkewajiban memberikan
data dan informasi yang benar mengenai
batik
yang
dimohonkan
Sertifikat
Penggunaan Batikmark. Apabila sudah
mendapatakan
Sertifikat
Penggunaan
Batikmark, perusahaan yang bersangkutan
tidak boleh memindahkan hak penggunaan

Batikmark yang telah diperoleh kepada pihak
lain. Perusahaan juga wajib melaporkan
jumlah batik yang menggunakan Batikmark
per semester, yaitu setiap awal bulan Juli dan
awal bulan Januari tahun berikutnya kepada
Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta
dengan menggunakan format yang telah
ditetapkan di dalam Permenperin.
Perusahaan yang memiliki Sertifikat
Penggunaan Batikmark bertanggung jawab
atas kesesuaian dan mutu batik yang
diproduksi dan atau yang diperdagangkan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Batikmark dicantumkan pada kemasan
batik dan atau batik termasuk produk
turunannya antara lain busana batik, sprei
batik dll. Pencantuman Batikmark pada
kemasan atau batik harus dapat dibaca
dengan jelas.
Pelanggaran terhadap persyaratan
Btaikmark dan SNI terkait dikenakan sanksi
administrasi berupa pencabutan Sertifikat
Penggunaan Batikmark oleh Balai Besar
Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Sedangkan
bagi perusahaan yang menggunakan
Batikmark tanpa hak, dikenakan sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM)
Departemen Perindustrian, Sakri Widhianto
mengatakan kebijakan penerapan Batikmark
sampai saat ini masih bersifat voluntary atau
sukarela. Dengan demikian, para pengusaha/
produsen batik di Indonesia tidak diwajibkan
untuk menerapkan ketentuan Batikmark,
namun bagi perusahaan batik yang merasa
perlu mencantumkan Batikmark khususnya
dalam rangka melindungi produk batiknya
secara hukum dari persaingan tidak sehat di
pasar, maka mereka bisa mengikuti prosedur
dan persyaratan untuk mendapatkan
Sertifikat Penggunaan Batikmark.
“Setiap perusahaan yang mengikuti
proses Sertifikasi Penggunaan Batikmark
akan dikenakan biaya sebesar Rp 750.000.
Biaya sebesar itu sudah termasuk biaya
untuk pendafataran dan sertifikasi sebesar
Rp 500.000 dan biaya pengujian sample
sebesar Rp 250.000 per sample produk.
Selain itu, pihak perusahaan juga wajib
membayar biaya pengambilan sample dan
survey oleh petugas Balai Besar Kerajinan
dan Batik Yogyakarta yang terdiri dari uang
saku petugas Rp 250.000 per hari serta biaya
akomodasi dan transportasi petugas balai,”
demikian Sakri. ***
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Harga Minyak Bumi Dunia Melonjak
Program Konversi Minyak Tanah ke LPG Dipercepat dari Tahun 2012 ke 2010

Pemerintah telah memutuskan untuk mempercepat pelaksanaan program konversi penggunaan
minyak tanah ke LPG pada awal bulan Oktober 2007 lalu menyusul terjadinya lonjakan harga
minyak bumi dunia.

P

erubahan lingkungan ekonomi
global yang terjadi dalam beberapa
bulan terakhir akibat melonjaknya
harga minyak bumi dunia hingga
mendekati US$ 100 per barrel telah memaksa
pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan
program konversi energi oleh masyarakat
khususnya dari penggunaan minyak tanah ke
penggunaan Liquefied Petroleum Gas (LPG).
Dengan keputusan pemerintah tersebut
maka program konversi penggunaan minyak
tanah ke LPG tersebut dipercepat dari semula
selesai pada tahun 2012 menjadi tahun 2010.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
mengatakan pemerintah telah memutuskan
untuk mempercepat pelaksanaan program
konversi penggunaan minyak tanah ke LPG
pada awal bulan Oktober 2007 lalu menyusul
terjadinya lonjakan harga minyak bumi dunia
yang pada minggu ketiga Oktober 2007 telah
melampaui level US$ 90 per barrel.
“Dengan dipercepatnya pelaksanaan
program konversi minyak tanah ke LPG
tersebut maka kaitannya semua pengadaan
tabung gas LPG berikut kompor gas LPG
dan perlengkapan kompor gas LPG lainnya
juga harus mengikuti, yaitu dipercepat juga.
Kalau untuk pengadaan kompor gas, tidak
ada masalah karena para pemasoknya dapat
memasok kompor gas LPG sesuai dengan
kebutuhan yang ada tahun ini. Tetapi untuk

pengadaan tabung gas memang mengalami
masalah,” kata Menperin Fahmi Idris.
Menurut Menperin, sampai dengan akhir
Desember 2007 diperkirakan para pemasok
tabung gas di dalam negeri hanya mampu
memasok sekitar 5,5 juta unit tabung gas
LPG dari total kontrak pengadaan tabung gas
LPG sampai akhir tahun 2007 sebanyak 10
juta unit tabung gas LPG. Dengan demikian,
sampai akhir tahun 2007 diperkirakan terjadi
kekurangan pasokan sekitar 4,5 juta unit
tabung gas LPG.
“Pilihannya (untuk mengatasi masalah
pengadaan tabung gas LPG—Red.) jelekjelek semua, yaitu melakukan impor tabung
gas LPG atau pelaksanaan pengadaan
tabung gasnya diperpanjang. Namun selain
itu, ada pilihan lainnya yang rada moderat,
yaitu kontrak pengadaan tabung gas LPG
itu disubkontrakkan (kepada perusahaan
nasional lainnya),” tutur Menperin.
Dengan pola subkontrak tersebut, lanjut
Menperin, kalau semula misalnya hanya satu
perusahaan yang memproduksi/memasok
tabung gas LPG kepada Pertamina, maka
melalui pola subkontrak kegiatan produksi
tabung gas LPG itu menjadi dilakukan oleh
misalnya lima perusahaan. Dengan cara
tersebut maka kegiatan produksi tabung
gas LPG bisa lebih cepat. “Kalau hanya satu
perusahaan yang memproduksi mungkin

akan terlambat, tapi kalau disubkontrakkan,
dengan catatan subkontraktornya memiliki
kompetensi yang sama, maka kegiatan
produksinya bisa lebih lancar.”
Dalam kesempatan tersebut Menperin
Fahmi Idris menyatakan kecenderungan
sikapnya
terhadap
pilihan-pilihan
tersebut dengan tetap mengutamakan
kegiatan produksi di dalam negeri. “Saya
berkecenderungan menolak impor karena
membuat tabung gas LPG itu gampang bin
gampang. Pertanyaannya sekarang kenapa
mereka (para pemasok tabung LPG di dalam
negeri—Red.) terlambat memproduksinya?
Ternyata hal itu terjadi karena beberapa bulan
lalu PT Pertamina pernah menghentikan
penerimaan tabung gas LPG selama kurang
lebih 1,5 bulan lamanya.”
Penghentian penerimaan tabung gas LPG
olehPTPertaminatersebut,tambahMenperin,
mengakibatkan
gudang
penyimpanan
tabung gas LPG maupun fasilitas produksi
perusahaan pemasok menjadi penuh oleh
tabung gas LPG. “Jangankan untuk bekerja,
untuk menyimpan barang saja tidak bisa.
Akibatnya, kegiatan produksi di perusahaan
pemasok tabung LPG itu terpaksa berhenti.
Ini kan artinya kesalahan sebetulnya ada di
pihak PT Pertamina. Menurut saya, kalau
kesalahannya ada di PT Pertamina masa
kesalahan itu harus dibebankan secara ramerame pada para perusahaan pemasok. Ya
tentunya tidak dong.”
Menperin menegaskan PT Pertamina
juga harus memikul kesalahan tersebut. Cara
memikul kesalahan tersebut yang paling ideal
adalah dengan mengsubkontrakkan atau
memperpanjang kontrak pengadaannya.
“Kalau PT Pertamina pernah menyetop
penerimaan tabung gas LPG selama 1,5 bulan,
maka konsekuensinya kontrak tersebut harus
diperpanjang juga selama jangka waktu yang
sama. Ini kan karena salah dia juga mengapa
penerimaan barangnya mesti distop dulu.
Kalau semula kontrak berlangsung sampai
Desember tahun ini, maka kalau ada yang
usul kontrak diperpanjang sampai bulan
Februari 2008 itu usulan yang logis,” demikian
Menperin. ***
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Kembangkan Produk Daerah

PemerintahTerapkan Konsep OVOP
di Sentra IKM

Kegiatan di salah satu IKM Kulit di Garut, Pemerintah mengadopsi One Village One Product/OVOP di sentra Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai
upaya untuk mengembangkan produk-produk unggulan daerah di seluruh tanah air

P

emerintah akhirnya memutuskan
untuk mengadopsi dan menerapkan
konsep satu desa satu produk (One
Village One Product/OVOP) di
sentra Industri Kecil Menengah (IKM) sebagai
upaya untuk mengembangkan produk-produk
unggulan daerah di seluruh tanah air. Dengan
penerapan konsep yang pada awalnya
dikembangkan di Jepang tersebut diharapkan
berbagai produk unggulan di daerah akan
muncul menjadi produk yang berdaya saing
tinggi hingga produk tersebut dapat diterima
dan bahkan dapat digandrungi masyarakat
konsumen di pasar internasional.
Dirjen Industri Kecil dan Menengah
(IKM) Departemen Perindustrian, Sakri
Widhianto mengatakan pendekatan satu
desa satu produk di sentra IKM tersebut
ditujukan untuk meningkatkan efektifitas
pengembangan IKM di tanah air. Kebijakan
tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri
Perindustrian No. 78 Tahun 2007 tentang
Peningkatan Efektifitas Pengembangan IKM
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dengan Pendekatan Satu Desa Satu Produk
(OVOP) di Sentra.
Kebijakan yang ditandatangani Menperin
Fahmi Idris pada tanggal 28 September 2007
tersebut merupakan salah satu peraturan
pelaksanaan dari Intruksi Presiden (Inpres)
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan
Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan
Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah.
Menurut Sakri, Peraturan Menteri
Perindustrian No. 78 Tahun 2007 itu disusun
secara bersama oleh departemen dan
kementerian terkait, yaitu Departemen
Perdagangan,
Departemen
Pertanian,
Departemen Perindustrian, Bappenas, BPPT,
menko Perekonomian, Departemen Kelautan
dan Perikanan serta Departemen Dalam
Negeri.
“Konsep Satu Desa Satu Produk
atau OVOP adalah suatu pendekatan
pengembangan potensi daerah di satu
wilayah untuk menghasilkan satu produk

kelas global yang unik dan khas dari suatu
daerah dengan memanfaatkan sumber daya
lokal. Pengertian ‘satu desa’ di sini dapat
diperluas menjadi kecamatan, kabupaten/
kota maupun kesatuan wilayah lainnya
sesuai dengan potensi dan skala usaha secara
ekonomis,” kata Sakri.
Pengembangan IKM dengan pendekatan
OVOP, kata Sakri, bertujuan untuk menggali
dan mempromosikan produk inovatif dan
kreatif lokal yang bersifat unik dan khas daerah
seklaigus meningkatkan daya saingnya.
Sedangkan sasaran akhir dari penerapan
konsep OVOP tersebut adalah meningkatnya
jumlah produk IKM yang bernilai tambah
tinggi dan berdaya saing global.
Pengembangan IKM dengan pendekatan
OVOP dilakukan melalui beberapa startegi,
yaitu diantaranya melalui kolaborasi antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor
swasta dan masyarakat lokal. Strategi lainnya
adalah memanfaatkan pengetahuan, tenaga
kerja dan sumber daya lokal lainnya yang
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memiliki keunikan khas daerah; memperbaiki
mutu dan penampilan produk; serta
melakukan promosi dan pemasaran pada
tingkat nasional dan global.
“Kegiatan pembinaan IKM melalui
pendekatan OVOP diutamakan kepada
perusahaan IKM di sentra IKM yang
menghasilkan produk terbaik untuk lebih
ditingkatkan kualitas dan akses pasarnya baik
di pasar domestik maupun di pasar global,”
tutur Sakri.
Dalam Permenperin itu juga ditetapkan
beberapa kriteria mengenai produk IKM
yang dapat dipilih untuk dikembangkan
melalui pendekatan OVOP. Kriteria yang
harus dipenuhi agar suatu produk dapat
dikembangkan melalui pendekatan OVOP
diantaranya adalah produk tersebut
merupakan produk unggulan daerah dan/
atau produk kompetensi inti daerah; unik
khas budaya dan merupakan produk asli lokal;
bermutu dan berpenampilan baik; berpotensi
di pasar domestik dan ekspor; serta diproduksi
secara kontinyu dan konsisten.
Sementara itu, perusahaan IKM
yang memproduksi produk terpilih akan
mendapatkan pembinaan secara terpadu
oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah,
sektor swasta dan masyarakat lokal sesuai
fungsi dan kewenangan masing-masing.

Keterpaduan program pembinaan mencakup
fasilitasi di bidang teknologi, satndardisasi
dan mutu produk; promosi dan pemasaran;
pembiayaan; kompetensi sumber daya
manusia; serta pengembangan website.
Kegiatan pembinaan tersebut pada
masing-masing tingkat dikonsolidasikan
melalui sebuah forum yang dikoordinasikan
oleh Direktur Jenderal untuk forum
tingkat nasional; Kepala Dinas Provinsi
yang menyelenggarakan urusan bidang
Perindustrian untuk tingkat provinsi;
dan
Kepala
Dinas
Kabupaten/Kota
yang menyelenggarakan urusan bidang
Perindustrian untuk tingkat Kabupaten/Kota.
Forum koordinasi tersebut berfungsi
untuk menyelaraskan program, mediasi
pelaksanaan program, monitoring dan
evaluasi. Di tingkat nasional forum itu
beranggotakan wakil-wakil Departemen/
Kementerian, instansi terkait, pemerintah
daerah, sektor swasta dan masyarakat. Di
tingkat provinsi anggota forum terdiri dari
wakil-wakil Dinas Pemerintah Provinsi terkait,
sektor swasta dan masyarakat, sedangkan
di tingkat Kabupaten/Kota anggota forum
terdiri dari wakil-wakil Dinas Pemerintah
Kabupaten/Kota terkait, sektor swasta dan
masyarakat.
“Pelaksanaan pengembangan IKM

dengan pendekatan OVOP dilaporkan setiap
semester oleh Bupati/Walikota kepada
Gubernur; Gubernur kepada Menteri; dan
Menteri kepada Presiden. Sedangkan untuk
pembiayaannya dapat bersumber dari APBN,
APBD dan sumber lain yang sah sesuai
dengan peraturan perundandang-undangan
yang berlaku,” kata Sakri.
Selanjutnya untuk aspek-aspek yang
bersifat teknis operasional, kata Sakri, Dirjen
Industri Kecil dan Menengah Departemen
Perindustrian menerbitkan Peraturan Dirjen
IKM tentang Petunjuk Teknis Permenperin
tentang Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas
Pengembangan IKM dengan Pendekatan
OVOP di Sentra. Petunjuk Teknis tersebut
mencakup beberapa aspek diantaranya
aspek pengorganisasian dan teknis
pelaksanaan di tingkat nasional, provinsi
dan Kabupaten/Kota; aspek penyeleksian
produk OVOP yang meliputi pembentukan
tim, teknis pelaksanaan dan kategori produk
OVOP. Selain itu, petunjuk teknis itu juga
mencakup aspek operasional pembinaan
dan pengembangan yang pada dasarnya
dilaksanakan di daerah yang memiliki
sentra-sentra dengan produk unggulan serta
mencakup aspek pembiayaan. ***

Kriteria yang harus dipenuhi agar suatu produk dapat dikembangkan melalui pendekatan OVOP diantaranya adalah produk tersebut merupakan produk
unggulan daerah dan/atau produk kompetensi inti daerah
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DPR Sahkan PERPU No. 1 Tahun
2007 Menjadi Undang-undang

Suatu area yang sedang dikembangkan untuk menjadi Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas

D

ewan Perwakilan Rakyat (DPR)
RI menyetujui dan mengesahkan
penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti
Undang-undang
(PERPU) Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 36
Tahun 2000 tentang PERPU No. 1 Tahun 2000
tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang.
Seperti yang juga pernah terjadi pada
proses persetujuan DPR RI terhadap Undangundang Penanaman Modal, persetujuan
DPR RI atas penetapan PERPU No. 1 Tahun
2007 tersebut juga dicapai melalui proses
pemungutan suara melalui rapat paripurna
DPR bersama pemerintah. Dalam rapat
paripurna yang digelar tanggal 9 Oktober
2007 itu tidak semua fraksi di DPR turut serta
dalam pengambilan suara.
Dari 10 fraksi yang ada di DPR (yaitu
Fraksi Partai Bintang Refirmasi/F-PBR,
Fraksi Partai Damai Sejahtera/F-PDS, Farksi
Partai Golkar/F-PG, Fraksi Partai Demokrasi
Indonesai Perjuangan/F-PDIP, Fraksi Partai
Demokrat/F-PD, Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan/F-PPP, Fraksi Partai Amanat
Nasional/F-PAN, Fraksi Partai Kebangkitan
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Bangsa/FKB, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera/
F-PKS, dan Fraksi Partai Bintang Pelopor
Demokrasi/F-PBPD), hanya F-PDIP yang
menolak penetapan PERPU No. 1 Tahun 2007
menjadi Undang-undang.
Seperti halnya pada proses pemungutan
suara dalam rapat paripurna DPR RI
bersama pemerintah tentang Undangundang Penanaman Modal, F-PDIP melalui
juru bicaranya Hasto Kristiyanto menolak
menyetujui penetapan PERPU No. 1 Tahun
2007 menjadi Undang-undang. F-PDIP
menilai proses penetapan PERPU No. 1
Tahun 2007 menjadi Undang-undang telah
melanggar etika hubungan antar lembaga.
Selain itu, secara substansi F-PDIP
juga menilai PERPU No. 1 Tahun 2007 tidak
selayaknya ditetapkan menjadi Undangundang mengingat masih banyak pasal-pasal
dalam PERPU tersebut yang harus diubah dan
diperbaiki. “Investasi seakan segala-galanya
dari pada rakyat itu sendiri. Politik demi
rakyat hanya dimaknakan dalam konteks
rakyat sebagai tenaga kerja dan sebagai
buruh outsourcing, bukan sebagai rakyat
yang bermartabat,” tutur Hasto.
Karena itu, Ketua F-PDIP di DPR RI, Cahyo

Kumolo menyatakan bahwa F-PDIP tidak ikut
serta dalam proses pengambilan keputusan
mengenai penetapan PERPU No. 1 Tahun
2007 menjadi Undang-undang itu. F-PDIP
sendiri sebelumnya sempat menawarkan
solusi yang ‘bermartabat’, yaitu menetapkan
kawasan Batam, Bintan dan Karimun sebagai
Kawasan Ekonomi Khusus melalui Undangundang.
Mengingat adanya pelanggaran dalam
proses pembahasan dan penetapan PERPU
No. 1 Tahun 2007 menjadi Undang-undang
serta adanya substansi PERPU yang tidak
sesuai dengan kepentingan rakyat Indonesia,
baik Hasto Kristiyanto maupun Cahyo Kumolo
menyatakan F-PDIP akan mengajukan Judicial
Review kepada Mahkamah Konstitusi atas
penetapan PERPU No. 1 Tahun 2007 menjadi
Undang-undang.
Sementara itu, walaupun secara
kelembagaan F-PAN menyatakan menyetujui
penetapan PEPRU No. 1 Tahun 2007 menjadi
Undang-undang, namun dua kader anggita
F-PAN yang selama ini dikenal vocal, yaitu
Alvin Lie dan Drajat Wibowo menyatakan
menolak penetapan PERPU No. 1 Tahun 2007
menjadi Undang-undang.

Kebijakan

Wakil pemerintah dalam proses
pembahasan dan penetapan PERPU No.
1 Tahun 2007 menjadi Undang-undang,
Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu
mengatakan pengesahan PEPRU No. 1 Tahun
2007 menjadi Undang-undang disepakati
karena penting untuk menciptakan kepastian
hukum bagi iklim investasi dan daya saing
Indonesia dalam menarik investasi yang
sangat diperlukan untuk pembangunan
nasional dan penciptaan lapangan kerja.
Menurut Mari, Indonesia kini
menghadapi persaingan yang ketat dari
beberapa negara seperti Republik Rakyat
Tiongkok (RRT), Vietnam dan India serta
negara-negara tetangga seperti Malaysia
dan Thailand dalam rangka menarik investasi
yang merupakan kunci bagi pertumbuhan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Khusus untuk daerah Batam, Bintan
dan Karimun (BBK), kata Mari, kepastian
hukum yang diciptakan sangat penting
untuk mencegah relokasi investasi yang
sudah mengganggu iklim investasi di wilayah
tersebut. Kepastian hukum ini juga sangat
penting untuk mengembangkan wilayah BBK
sesuai potensinya.
“Sejak awal pengembangan Batam,
Bintan --dan baru-baru ini ditambah dengan
Karimun—sebagai wilayah ekonomi khusus
disadari memiliki nilai strategis karena
jaraknya yang sangat dekat dengan Singapura
maupun Malaysia serta keberadaannya
di jalur utama perdagangan dunia. Inilah
yang membedakannya dari wilayah lain.
Potensi wilayah tersebut sangat besar
untuk dikembangkan sebagai pusat regional
perdagangan, logistik, pelabuhan, finansial
dan konvensi,” kata Mari.
Dalam beberapa tahun terakhir ini di
Batam dan Bintan diperkirakan terdapat 26
perusahaan yang telah melakukan relokasi
hingga menimbulkan pengangguran sebanyak
29.140 orang. Iklim usaha yang kurang
kondusif telah menyebabkan penurunan nilai
ekspor dari US$ 7 miliar pada tahun 2001 (14%
dari total ekspor) menjadi US$ 5 miliar (8%
dari total ekspor).
Ketidakpastian hukum yang timbul
karena berbagai perubahan yang dialami
sejak krisis ekonomi telah mengakibatkan
iklim investasi di wilayah tersebut menjadi
kurang kondusif. Pmeerintah pusat dan
daerah telah melakukan beberapa perbaikan
peraturan sejak tahun 2005 namun ternyata

tidak cukup untuk menciptakan iklim yang
kondusif. Selain itu, dalam dua tahun terakhir
ini telah terjadi peningkatan persaingan
langsung dengan pembangunan Special
Economic Zone ‘Iskandar Development
Region’ di Johor Baru yang luasnya 5 kali lebih
luas dari Singapura.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM) Muhammad Lutfi yang juga
menjadi Ketua Harian Tim Nasional Kawasan
Ekonomi Khusus mengatakan mengingat
berbagai perubahan tersebut Tim Nasional
Kawasan Ekonomi Khusus berkesimpulan
bahwa untuk mengatasi persaingan yang
makin ketat tersebut maka diperlukan
adanya perubahan perundang-undangan
agar tercipta kepastian hukum di kawasan
BBK.
“Wilayah BBK menjadi prioritas karena
lokasinya yang strategis, infrastruktur dasar
yang sudah memadai (terutama Batam) dan
BBK yang sesungguhnya merupakan kawasan
yang sangat diminati oleh investor,” kata
Muhammad Lutfi.
SelamasemesterItahun2007,persetujuan
PMA di Batam dan Bintan telah mencapai US$
5 miliar dengan penciptaan lapangan kerja
sebanyak 13.000 orang. Pada bulan Agustus
2007 lalu juga telah ditandatangani 22 MoU
di daerah BBK senilai US$ 1,9 miliar dan
diperkirakan mampu menciptakan lapangan
kerja sebanyak 50.000 orang.
Dengan disahkannya PERPU No. 1
Tahun 2007 menjadi Undang-undang maka
dalam kurun waktu 4-5 tahun mendatang
pemerintah memperkirakan akan terjadi
peningkatan investasi menjadi sekitar US$
13 miliar dengan dampak samping (multiplier
effects) yang besar untuk wilayah BBK
maupun daerah sekitarnya.
Sementara itu, Menteri Hukum dan
HAM Andi Matallatta selaku salah satu
Wakil Pemerintah dalam pembahasan
PERPU itu menyatakan substansi mengenai
perlakuan khusus di kawasan perdagangan
dan pelabuhan bebas sudah diatur secara
lengkap dalam Undang-undang No. 36 tahun
2000. Adapun PERPU No. 1 Tahun 2007
hanya menetapkan batas wilayah kegiatan
ekonomi yang diberikan perlakuan khusus
tersebut di bidang perpajakan, kepabeanan,
perizinan dan kemudahan-kemudahan
lainnya di wilayah NKRI.
Dengan disahkannya PERPU tersebut,
kata Andi, maka penetapan batas kawasan
yang merupakan hal teknis implementasi

Undang-undang No. 36 tahun 2000, dari
yang semula melalui Undang-undang
menjadi cukup dengan Peraturan Pemerintah.
Pemerintah sendiri telah menetapkan
batasan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas untuk BBK dengan PP No.
46, PP No. 47 dan PP No. 48 tahun 2007 yang
telah diterbitkan pada tanggal 20 Agustus
2007 lalu.
Mengenai pengawasan terhadap barang
yang keluar masuk ke dan dari kawasan
perdagangan bebas dan pelabuhan bebas,
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan
bahwa pelaksanaan pengawasannya tetap
dilakukan oleh Bea dan Cukai. Dengan
demikian, fungsi petugas Bea dan Cukai tetap
melakukan pengawasan dan pencatatan
atas keluar masuknya barang di kawasan
pelabuhan laut dan udara serta di dalam
kawasan tersebut.
Sebagai tindak lanjut dari pengesahan
PEPRU No. 1 Tahun 2007 menjadi Undangundang, Menteri Perdagangan Mari Elka
Pangestu mengatakan pemerintah akan
segera menyusun rencana aksi dalam rangka
implementasi undang-undang baru tersebut.
Beberapa rencana aksi tersebut diantaranya
adalah segera membentuk kelembagaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas BBK, yaitu berupa Dewan Kawasan
dan Badan Pengusahaan Kawasan;
penetapan pelabuhan laut dan bandar udara
sebagai pintu masuk dan keluar barang serta
pelabuhan yang ada di luar kawasan yang
dinyatakan tertutup; penetapan kebijakan
pemberian insentif baik fiskal maupun
nonfiskal; penetapan kebijakan pengaturan
ekspor-impor yang didasarkan pada ketentuan
perjanjian internasional dan kepentingan
nasional; pelimpahan wewenang di bidang
perizinan yang diperlukan; penetapan
kebijakan lalu lintas barang, keimigrasian dan
ketenagakerjaan; dan penerapan kebijakan
Rules of Origin (Surat Keterangan Asal)
dalam rangka mencegah terjadinya illegal
trashipment.
“Sementara itu, untuk kawasan ekonomi
khusus lainnya sesuai dengan bunyi pasal
31 Undang-undang No. 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal, pemerintah kini
sedang menyiapkan RUU Kawasan Ekonomi
Khusus yang akan mengatur berbagai bentuk
kawasan khusus secara lebih luas selain
kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas,”
demikian Mendag Mari Elka Pangestu. ***
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Industri Terigu Baru Bermunculan

W

alaupun industri tepung
terigu yang ada di tanah air
saat ini mengaku mengalami
‘krisis’ akibat lonjakan harga
gandum di pasar dunia yang mencapai harga
tertinggi sepanjang sejarah pada minggu
pertama September 2007 lalu, namun
ternyata pasar terigu di dalam negeri masih
tetap menyimpan daya tarik yang cukup
menggiurkan bagi para pendatang baru di
industri tersebut.
Daya tarik tersebut terlihat dari
bermunculannya industri-industri terigu baru
di tanah air yang akan segera meramaikan
pasar terigu nasional dalam waktu dekat
ini. Informasi mengenai bermunculannya
industri-industri terigu baru tersebut
disampaikan langsung oleh Ketua Asosiasi
Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo),
Franciscus ‘Franky’ Welirang kepada para
wartawan dalam jumpa pers di Jakarta belum
lama ini.
Franky mengatakan sedikitnya terdapat
tiga industri tepung terigu baru yang
beroperasi pada tahun 2007 ini dengan
total kapasitas produksi sekitar 640.000 ton

sampai 750.000 ton per tahun. Ketiga industri
tepung terigu baru tersebut semuanya
berlokasi di Jawa Timur. Dua diantara mereka
merupakan industri tepung terigu dengan
kapasitas produksi yang relatif kecil, yaitu
sekitar 120.000 sampai 175.000 ton per tahun.
Satu industri lainnya memiliki kapasitas
produksi yang relatif besar sekitar 400.000
ton per tahun, yaitu Fu Gui Flour Mills yang
merupakan industri terigu dari kelompok
usaha Wing’s Group yang pabriknya berlokasi
di Gresik, Jawa Timur.
“Lonjakan harga gandum dunia saat
ini menjadi kendala tersendiri bagi industri
tepung terigu di dalam negeri. Industri
tepung terigu yang sudah ada saja mengalami
kesulitan akibat lonjakan harga gandum
dunia apalagi industri yang baru masuk. Tapi
tentunya industri-industri tepung terigu
yang baru masuk itu orientasinya tidak
untuk investasi jangka pendek, tetapi untuk
investasi jangka panjang. Jadi, walaupun
harga gandum dunia kini sedang bergejolak
mereka tetap melakukan investasi karena
orientasinya adalah jangka panjang,” kata
Franky.

Tepung terigu yang telah lama eksis di pasar domestik, pasar tepung terigu nasional akan semakin
ramai dengan bermunculannya industri-industri terigu baru di tanah air
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Menurut Franky, selain ketiga pabrik baru
tersebut masih terdapat tiga industri lainnya
yang kini sedang dibangun dan diperkirakan
akan beroperasi mulai tahun depan. Ketiga
industri tersebut berlokasi di Provinsi Banten.
Satu industri relatif besar dengan kapasitas
produksi 450.000 sampai 500.000 ton per
tahun dan berlokasi di Cilegon, Banten,
sedangkan dua industri lainnya relatif kecil
dengan kapasitas produksi sekitar 100.000
ton per tahun, keduanya berlokasi di provinsi
Banten. Kedua industri yang terakhir tersebut
menggunakan mesin produksi dari Turki.
Franky mengatakan industri-industri
tepung terigu baru tersebut tentu saja akan
menambah kapasitas produksi industri
tepung terigu di dalam negeri yang saat
ini sudah mencapai 4,8 juta ton per tahun
dengan tingkat utilisasi industri sekitar
72%. Dengan kapasitas produksi sebesar itu
sebenarnya industri tepung terigu yang ada
saat ini sudah mampu memenuhi seluruh
kebutuhan tepung terigu di dalam negeri
yang mencapai 275.000 ton per bulan dalam
kondisi normal dan sekitar 350.000 ton per
bulan pada bulan Puasa, Lebaran, Natal dan
Tahun Baru.
“Tentu saja tambahan kapasitas produksi
dari industri-industri tepung terigu yang
baru tersebut akan menambah kemampuan
pasokan tepung terigu di dalam negeri. Belum
lagi masih ada impor tepung terigu yang pada
tahun lalu mencapai 500.000 ton. Semua itu
menambah pasokan terigu ke pasar dalam
negeri,” kata Franky.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal
Aptindo, Alwin Arifin mengatakan lonjakan
harga gandum dunia akhir-akhir ini telah
mulai menimbulkan dampak negatif di
sejumlah negara. Di Malaysia misalnya, dua
pabrik tepung terigu terpaksa ditutup karena
sulit mendapatkan pasokan bahan baku
gandum yang harganya melonjak. Sementara
itu, di kota Naples, Italia, beberapa pekan
lalu terjadi demonstrasi besar-besaran
memprotes kenaikan harga pasta yang
merupakan bahan pangan utama bagi
masyarakat di sana. Demonstrasi tersebut
diwarnai dengan kerusuhan dan penjarahan
yang mengakibatkan kekacauan di wilayah
tersebut. ***
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Harga Gandum Dunia Melonjak,
IndustriTerigu Nasional Alami ‘Krisis’

K

alangan industri tepung terigu
nasional yang tergabung dalam
Asosiasi Produsen Tepung Terigu
Indonesia (Aptindo) mengaku
tahun 2007 merupakan masa-masa sulit bagi
para pelaku industri terigu nasional menyusul
terjadinya kenaikan harga bahan baku
gandum di pasar dunia yang sudah terjadi
sejak awal tahun 2007 hingga saat ini. Bahkan
pada minggu pertama September 2007 lalu
harga gandum dunia terus merangkak naik
hingga mencapai harga tertinggi sepanjang
sejarah yaitu pada level US$ 8 per bushel.
Ketua Aptindo Franciscus Welirang
mengatakan lonjakan harga gandum dunia
itu terjadi akibat tiga faktor penyebab utama,
yaitu kenaikan harga minyak bumi yang
mendorong sejumlah negara mengalihkan
penggunaan sebagian komoditi pertanian
(termasuk gandum) ke penggunaan untuk
pembuatan biofuel, perubahan iklim dunia
yang mengakibatkan terjadinya kegagalan
panen produk pertanian termasuk gandum
di sejumlah negara produsen utama, serta
kenaikan ongkos angkut (freight) sebagai
dampak langsung dari kenaikan harga minyak
bumi.
“Lonjakan harga minyak bumi dunia
telah mendorong sejumlah negara untuk
memproduksi biofuel seperti biodiesel dan
bioethanol dimana sejumlah negara kini
telah mulai memproduksi bioethanol dari
gandum. Sementara itu, perubahan iklim
dunia akhir-akhir ini telah menyebabkan
gagal panen di sejumlah negara penghasil
gandum dunia seperti Australia, Kanada,
Amerika Serikat serta sejumlah negara bekas
Uni Soviet seperti Ukraina dan Rusia. Selain
itu ongkos angkutan barang dengan kapal
(freight) dari pelabuhan Amerika Serikat
ke pelabuhan Indonesia telah mengalami
kenaikan sekitar 76% sejak bulan Januari
sampai bulan September 2007, dari US$ 54
per ton menjadi sekitar US$ 95 per ton.
Kondisi tersebut telah mendongkrak harga
gandum dunia ke tingkat harga tertinggi
sepanjang sejarah,” kata Franky.
Franky mengatakan lonjakan harga
gandum dunia tersebut telah memposisikan

Lonjakan harga gandum dunia telah memposisikan kalangan industri terigu nasional berada dalam
situasi krisis

kalangan industri terigu nasional berada
dalam situasi krisis karena 100% bahan
baku biji gandum yang digunakan untuk
memproduksi terigu di dalam negeri selama
ini harus diimpor dari luar negeri.
“Lonjakan harga gandum dunia sangat
mempengaruhi kinerja perusahaan terigu
dimana pun di dunia, termasuk juga industri
terigu nasional. Karena, 85% dari total biaya
produksi terigu disumbangkan dari harga
gandum sebagai bahan baku. Oleh sebab
itu, untuk mengatasi situasi krisis tersebut
diperlukan kerja keras dalam rangka
meningkatkan efisiensi dan produktivitas
masing-masing industri terigu,” kata
Franciscus yang akrab dipanggil Franky.
Selama tahun 2007, kata Franky, harga
gandum dunia terus merangkak naik hingga

mencapai harga tertinggi sepanjang sejarah
pada minggu pertama September 2007. Jika
selama tahun 2006 rata-rata harga gandum
dunia masih berada pada level US$ 180 per
ton, namun pada tahun 2007 harga gandum
terus merangkan naik dari US$ 221 per ton
pada Januari 2007 menjadi US$ 250 pada
pertengahan tahun 2007. Kenaikan harga
tersebut terus berlanjut pada bulan-bulan
berikutnya dan pada awal September 2007
harga gandum dunia sudah mencapai US$
326 per ton.
“Dengan demikian, secara kumulatif dari
bulan Januari sampai September 2007 telah
terjadi kenaikan harga gandum sekitar 60%.
Namun demikian, sejak bulan Januari sampai
September 2007 kalangan produsen terigu
nasional yang tergabung dalam Aptindo
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Harga gandum di pasar dunia memperlihatkan kecenderungan yang terus meningkat

secara keseluruhan hanya menaikan harga
terigu sebesar 12% saja. Kami di Aptindo
tidak menaikkan harga secara sekaligus
melainkan secara bertahap disesuaikan
dengan kemampuan daya beli masyarakat
di dalam negeri. Hal itu merupakan upaya
stabilisasi harga terigu agar tidak terjadi
lonjakan harga yang cukup drastis sehingga
dapat menimbulkan gejolak bagi konsumen
di dalam negeri,” kata Franky.
Kendati demikian, Franky menambahkan
harga gandum di pasar dunia memperlihatkan
kecenderungan yang terus meningkat. Berita
terakhir yang dikeluarkan US Wheat dan
World Grain menyebutkan bahwa enam
pemasok gandum utama di India telah
menerima penawaran tender gandum untuk
memenuhi kebutuhan gandum India sebesar
530.000 ton untuk pengiriman bulan Januari
2008 dengan harga antara US$ 385 sampai
US$ 434 per ton C&F.
“Dengan penawaran harga gandum
dunia tersebut, maka harga jual terigu di
dalam negeri bisa kembali mengalami
kenaikan. Misalnya, untuk terigu serba guna
(merek Segitiga Biru) yang saat ini dijual
dengan harga Rp 3.500 per kg frangko gudang
produsen bisa naik ke level Rp 5.200 per kg
sampai Rp 5.800 per kg atau bahkan ke level
Rp 6.000 per kg frangko gudang produsen,”
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tutur Franky.
Harga jual terigu tersebut dihitung
berdasarkan tingkat rendemen produksi
terigu dari biji gandum yang rata-rata
mencapai 74%, biaya produksi sebesar US$
30 per ton, biaya lain-lain (antara lain biaya
angkutan dan biaya bongkar muat) sebesar
US$ 10 per ton dan nilai tukar US$ terhadap
Rupiah sebesar Rp 9.300 per US$.
Kondisi gagal panen di negara-negara
penghasil gandum dunia dan meningkatnya
biaya angkutan (freight) akan memaksa
industri terigu nasional untuk mencari
keseimbangan baru dalam menentukan
kenaikan harga jual terigu di dalam negeri.
Kalangan industri terigu mau tidak mau, harus
menyesuaikan harga jual terigunya dengan
kenaikan harga gandum dunia yang berlaku
tanpa mengabaikan daya beli konsumen dan
kondisi perekonomian nasional dewasa ini.
“Dengan berbagai pertimbangan
tersebut, kami produsen terigu anggota
Aptindo telah sepakat untuk menaikan harga
terigu rata-rata sebesar 4,5% per bulan mulai
bulan Agustus hingga Desember 2007 dari
harga terigu saat ini Rp 3.500 per kg frangko
gudang produsen,” tegas Franky.
Walaupun mengalami kenaikan harga
secara bertahap setiap bulan, tambah Franky,
Aptindo tetap menjamin bahwa pasokan

terigu di pasar dalam negeri hingga akhir
tahun (termasuk untuk memenuhi kebutuhan
selama bulan Ramadhan, Lebaran hingga
Natal dan Tahun Baru) akan dapat terpenuhi
seluruhnya.
“Kami dapat memberikan jaminan
mengenai pemenuhan kebutuhan terigu di
dalam negeri karena walaupun harga gandum
dunia mengalami kenaikan, namun dari segi
pemenuhan bahan baku kami sama sekali
tidak mengalami gangguan. Sebab, jauh-jauh
hari sebelumnya kami sudah mendapatkan
kontrak impor gandum dengan pengiriman
hingga akhir tahun 2007,” kata Franky.
Kapasitas produksi seluruh pabrik
terigu anggota Aptindo mencapai 4,8 juta
ton per tahun. Sementara itu kebutuhan
terigu nasional sebesar 3,8 juta ton per tahun
dimana 3,3 juta ton dipasok oleh industri
terigu dalam negeri dan sekitar 500.000 ton
dipenuhi oleh terigu impor.
Produsen terigu anggota Aptindo sendiri
sejak bulan Juli 2007 lalu telah meningkatkan
pasokan terigu ke pasar dari biasanya hanya
275.000 ton per bulan menjadi 375.000 ton
per bulan terutama untuk mengantisipasi
kenaikan kebutuhan terigu nasional
menjelang hari raya Idul Fitri yang biasanya
kenaikannya mencapai 25%. ***
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Sejumlah Investor Minati Proyek
Galangan Kapal di Indonesia

Tingginya permintaan kapal di pasar dunia itu telah mengakibatkan sejumlah industri galangan kapal yang ada di dalam negeri terpaksa beroperasi
penuh, bahkan beberapa diantaranya terpaksa bekerja melebihi kapasitas produksinya

I

ndustri galangan kapal di dalam negeri
cukup banyak diminati oleh kalangan
pemilik modal baik dari dalam maupun
luar negeri. Hal itu tidak terlepas dari
kondisi bisnis kapal di dunia internasional
yang kini begitu kondusif sehubungan dengan
tingginya permintaan pemesanan kapal di
pasar dunia dewasa ini. Tingginya permintaan
kapal di pasar dunia itu telah mengakibatkan
sejumlah industri galangan kapal yang ada
di dalam negeri terpaksa beroperasi penuh,
bahkan beberapa diantaranya terpaksa
bekerja melebihi kapasitas produksinya.
Letak geografis Indonesia yang berada
pada pertemuan jalur perdagangan dunia dan
kondisi alamnya yang terdiri dari ribuan pulau
dinilai sangat sesuai untuk pengembangan
industri galangan kapal. Karena itu, untuk
memenuhi permintaan pembuatan kapal di
pasar dunia yang terus meningkat dewasa ini,
sejumlah pemilik modal dari dalam dan luar
negeri berencana untuk membangun industri
galangan kapal di Indonesia.

Dirjen Industri Alat Transportasi dan
Telematika Departemen Perindustrian, Budi
Dharmadi mengatakan sedikitnya ada tujuh
perusahaan galangan kapal dari dalam dan
luar negeri yang telah menyatakan minatnya
terhadap proyek pembangunan galangan
kapal baru di empat lokasi di tanah air. Ketujuh
perushaaan galangan kapal itu berminat
untuk membangun industri galangan kapal
yang mampu memproduksi kapal dengan
ukuran bobot mati yang bervariasi mulai dari
30.000 DWT (Death Weight Ton) sampai
dengan 100.000 DWT.
Dari tujuh perusahaan calon investor
yang berminat membangun industri galangan
kapal di dalam negeri itu, empat perusahaan
diantaranya merupakan perusahaan dalam
negeri dan tiga perusahaan lainnya merupakan
perusahaan asing. Sementara itu, pemerintah
telah menetapkan empat lokasi di tanah air
untuk pembangunan industri galangan kapal
tersebut, yaitu Batam, Sumatera Selatan,
Pantai Utara Jawa Tengah dan Karimun

serta Jawa Timur. Keempat lokasi tersebut
ditetapkan pemerintah sebagai lokasi
prioritas investasi industri galangan kapal
tahap I untuk memperlancar dan menata
masuknya arus investasi di indsutri galangan
kapal.
Menurut Budi, Dubai Drydocks World
Ltd. merupakan salah satu diantara tiga
perusahaan asing yang berminat membangun
industri galangan kapalnya di Batam
dengan rencana investasi sebesar US$ 500
juta. Perusahaan dari negara kaya minyak,
Persatuan Emirat Arab (PEA) itu rencananya
akan membangun galangan kapal untuk
produksi kapal tanker di atas 100.000 DWT
atau very large crude carrier (VLCC). Selain
calon investor dari PEA tersebut, dua calon
investor asing lainnya berasal dari Korea dan
Hong Kong.
“Dua perusahaan asing dari Korea dan
Hong Kong itu berminat untuk membangun
galangan dan fasilitas pendukung perkapalan
seperti komponen, mesin dan teknologinya.
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Karena itu mereka membutuhkan lahan
yang rata-rata di atas 30 hektar,” kata Budi
tanpa menyebutkan nama kedua perusahaan
tersebut.
Budi juga menolak mengungkapkan
nama-nama empat perusahaan dalam negeri
yang telah menyatakan minatnya untuk
membangun industri galangan kapal di empat
lokasi itu. “Ini kan menyangkut lahan. Kalau
diungkap, mereka khawatir harga lahannya
langsung melonjak. Kalau sudah secure bisa
diungkap. Keempatnya sudah memastikan
diri akan membangun galangan kapalnya di
daerah Jawa dan Karimun,” tutur Budi.
Nilai investasi keempat perusahaan
modal dalam negeri itu diperkirakan
mencapai US$ 80 juta. Keempat perusahaan
itu umumnya akan membangun industri
galangan kapal yang mampu memproduksi
kapal dengan kapasitas 50.000 DWT.
Diperkirakan keempat perusahaan itu akan
melakukan pembangunan galangan kapal
secara bertahap.
“Mungkin pada tahap awal minimum
investasi sekitar Rp 100 miliar untuk
galangan kapal yang memproduksi kapal
berukuran 30.000 DWT, sedangkan untuk
galangan kapal yang mampu memproduksi
kapal dengan ukuran 50.000 DWT diperlukan
investasi awal sekitar US$ 20 juta atau setara
dengan Rp 200 miliar,” kata Budi.
Berkaitan dengan banyaknya minat
pengusaha industri galangan kapal untuk
membangun industri galangan kapalnya di
Indonesia, Budi mengatakan pemerintah
akan memberikan jaminan empat fasilitas
bagi para investor yang membangun industri
galangan kapalnya di Indonesia.
Keempat jaminan fasilitas itu adalah
pertama, pemerintah menjamin kesiapan
lahan yang dibutuhkan oleh investor
termasuk infrastruktur, tenaga ahli, karyawan
yang semuanya akan difasilitasi bersama
dengan pemerintahan provinsi di masingmasing lokasi.
Kedua, pemerintah akan memberikan
insentif bagi para investor yang membangun
industri galangan kapal 50.000 DWT ke atas.
Insentif tersebut sudah diatur di dalam PP No.
1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak. Fasilitas
pajak yang diberikan antara lain pemotongan
PPh 30% selama enam tahun.
Ketiga, pemerintah akan memfasilitasi
order untuk memudahkan akses pasar bagi
perusahaan galangan kapal di dalam negeri.
Selain itu, pemerintah juga akan memfasilitasi
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Dengan banyaknya minat pengusaha industri galangan kapal untuk membangun industri galangan
kapalnya di Indonesia, pemerintah berkomitmen akan memberikan beberapa jaminan bagi para
investor yang membangun industri galangan kapalnya di Indonesia

mitra lokal seperti industri komponen
perkapalan agar memasok kebutuhan industri
perkapalan di dalam negeri.
Keempat,pemerintahakanmembebaskan
bea masuk beberapa jenis bahan baku
untuk industri perkapalan yang belum bisa
diproduksi di dalam negeri seperti pelat baja
ukuran 2.25 milimeter ke atas dan mesinmesin besar yang bea masuknya masih
berkisar antara 10% sampai 15%.
Menurut Budi, dalam waktu yang
bersamaan pemerintah juga akan memenuhi
kandungan lokal dengan menggerakkan
industri komponen kapal statis di dalam
negeri seperti sektor bodyship, block, rangka
hingga interior. “Kalau komponen dinamik
seperti engine memang kita masih impor.
Karena itu, pemerintah akan membebaskan
bea masuknya demi kelancaran investasi di
dalam negeri.”
Budi mengatakan bisnis industri
perkapalan di Indonesia dalam beberapa
tahun terakhir ini terus mengalami
peningkatan secara signifikan. Baik

permintaan pembuatan kapal baru maupun
permintaan jasa reparasi di tanah air sampai
tahun 2007 terus meningkat. Hingga akhir
tahun 2007 diperkirakan total pemesanan
pembuatan kapal baru mencapai 400.000
DWT, sedangkan permintaan reparasi kapal
mencapai 6 juta DWT.
Indonesia sendiri, tambah Budi, sampai
dengan tahun 2016 membutuhkan berbagai
jenis kapal kargo sebanyak 590 unit, kapal
peti kemas sekitar 50 unit, kapal curah sekitar
12 unit, kapal tanker sekitar 230 unit, kapal
penumpang sebanyak 44 unit dan kapal roro
sebanyak enam unit.
“Mengingat besarnya permintaan
terhadap kapal-kapal baru dari dalam dan
luar negeri pemerintah akan memfasilitasi
proses produksi dan reparasi kapal antara
lain dengan memasok tenaga pengelasan
(welder) yang profesional, karena tenaga las
ini sangat dibutuhkan industri perkapalan.
Pemerintah menjamin kebutuhan tenaga
las baik untuk Jatim, Karimun, Jateng dan
Batam,” demikian Budi. ***
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Industri TPT RI Tingkatkan
Pembelian Kapas dari Uzbekistan

Kalangan industri TPT nasional mengimpor bahan baku kapas dari Uzbekistan sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan pasokan bahan baku kapas
dari Amerika Serikat dan negara lain yang harganya terus merangkak naik

K

alangan pelaku industri tekstil
dan produk tekstil (TPT) nasional
yang tergabung dalam Asosiasi
Pertekstilan Indonesia (API)
berencana untuk meningkatkan pembelian
bahan baku kapas impor dari Uzbekistan
sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan
pasokan bahan baku kapas dari Amerika
Serikat dan negara lain yang harganya terus
merangkak naik.
Upaya untuk meningkatkan pembelian
kapas impor dari Uzbekistan itu muncul
setelah terbuka peluang negara bekas pecahan
Uni Sovyet itu menerima permintaan pihak
Indonesia khususnya menyangkut penawaran
harga kapas yang diajukan kalangan industri
TPT Indonesia yang lebih rendah dari harga
kapas yang berlaku di pasar internasional.
“Kalangan pelaku industri TPT nasional
belum lama ini telah menyampaikan
penawaran harga kapas asal Uzbekistan
yang lebih rendah dari harga kapas di pasar

internasional, yaitu di bawah US$ 1 per kg.
Kalau pihak pemasok kapas dari Uzbekistan
bersedia menerima penawaran harga
tersebut maka industri TPT di dalam negeri
akan mengimpor kapas sebanyak-banyaknya
dari Uzbekistan mulai tahun depan,” kata
Sekretrais Eksekutif API, Ernovian G. Ismy.
Uzbekistan selama ini termasuk salah
satu dari sekitar 59-60 negara pemasok kapas
ke Indonesia. Volume impor kapas Indonesia
dari Uzbekistan sendiri berpeluang mengalami
lonjakan drastis apabila kesepakatan jual beli
tersebut disetujui kedua belah pihak. Apalagi
apabila kesepakatan tersebut dituangkan
dalam perjanjian G to G antara pemerintah
Indonesia dan pemerintah Uzbekistan.
“Dengan mekanisme pembelian melalui
mekanisme G to G maka peluang untuk
mendapatkan harga yang jauh lebih murah
di bawah US$ 1 per kg menjadi lebih besar.
Dengan mekanisme G to G itu maka
pemerintah Indonesia bisa membeli terlebih

dahulu bahan baku kapas dari Uzbekistan
dengan tingkat harga tertentu yang relatif
lebih murah, baru kemudian kalangan industri
TPT di dalam negeri membeli kembali bahan
baku kapas itu dari pemerintah RI,” kata
Ernovian.
Kalangan pelaku industri TPT nasional
juga berpeluang untuk mendapatkan harga
kapas Uzbekistan yang lebih murah dari
harga di pasar internasional yang kini ratarata berada pada level US$ 1,31 per kg. Karena
walaupun selama ini kapas Uzbekistan
sudah masuk ke pasar Indonesia namun
dalam prakteknya kapas Uzbekistan itu tidak
langsung masuk ke Indonesia melainkan
melalui pihak ketiga. Karena itu, dengan
terjalinnya hubungan langsung antara pihak
pemasok kapas Uzbekistan dengan pihak
pengguna kapas di Indonesia maka harga
jual kapasnya kemungkinan besar bisa lebih
murah.
Jika semua rancangan itu bisa dilakukan,
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tambah Ernovian, maka volume impor kapas
Indonesia dari Uzbekistan bisa mengalami
lonjakan drastis dari hanya 8,9 juta kg pada
tahun 2006 menjadi 36 juta kg sampai 40
juta kg pada tahun 2008. “Dengan demikian,
posisi Uzbekistan bisa menggeser posisi
Brazil sebagai pemasok kapas terbesar ketiga
bagi Indonesia yang pada tahun 2006 lalu
mencapai 36,63 juta kg atau senilai US$ 46,32
juta,” tutur Ernovian.
Pada bulan September 2007 para
pelaku industri TPT Indonesia dengan para
pemasok kapas dari Uzbekistan dijadwalkan
akan menandatangani sebuah nota
kesepahaman (MoU) tentang jual beli kapas.
Penandatanganan MoU tersebut dilakukan
di sela-sela penyelenggaraan International
Uzbek Cotton Fair dan The 4th International
Cotton and Textile Conference pada 10-12
September 2007 di Tashkent, Uzbekistan.
Pengurus API sendiri sudah menyerahkan
draf kerjasamanya kepada pihak Uzbekistan
untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
Menurut Ernovian, kalangan pelaku
industri pemintalan benang (spinning) di
dalam negeri selama ini menilai kualitas
kapas Uzbekistan cukup kompetitif dan
negara tersebut sudah sejak lama dikenal
sebagai 10 besar eksportir kapas di dunia.
Di dalam draft perjanjian kerjasama itu
pengusaha tekstil nasional meminta agar
kontrak jual beli kapas harus mengikuti
kaidah yang ditetapkan International Cotton
Arbitrator di Liverpool, Inggris seperti standar
waktu pengapalan, control kualitas yang
mencakup warna, kuantitas, waktu sandar di
pelabuhan maksimal 17 hari dll.
Untuk
memperlancar
kegiatan
pengiriman barang dari Uzbekistan ke
Indonesia, pemerintah Uzbekistan telah
menjalin kerjasama dengan pengelola
gudang berikat di Batam guna membangun
basis logistik kapas di Batam.
Dalam usulan draft kesepakatan tersebut,
pengusaha TPT nasional juga meminta
pemasok kapas Uzbekistan menggandeng
perbankan nasional agar memudahkan
proses administrasi terkait penjaminan risiko
yang meliputi klaim asuransi dan proses
pembayaran.

Berikut ini data impor kapas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir:
No.

Tahun

Volume (kg)

Nilai (US$)

Harga (US$/kg)

1.

2002

632.629.982

707.619.819

1,12

2.

2003

531.823.405

649.433.976

1,22

3.

2004

458.913.749

690.064.175

1,50

4.

2005

464.963.422

580.582.198

1,25

5.

2006

474.395.646

623.535.346

1,31

Sumber: BPS-Deperin, diolah API

Impor Kapas Indonesia dari 10 Negara Pemasok Kapas Terbesar pada Tahun
2005 dan 2006
No.

Negara

Volume (kg)

2006
Pangsa (%)

Volume (kg)

Pangsa (%)

1.

Amerika Serikat

181.942.513

39,13

161.375.998

34,34

2.

Australia

86.941.641

18,70

93.665.305

19,93

3.

Brazil

40.377.947

8,68

36.629.014

7,80

4.

Pakistan

12.247.398

2,63

6.234.813

1,33

5.

Afrika Selatan

10.705.100

2,30

15.771.606

3,36

6.

Rep. Arab Syria

10.195.240

2,19

5.279.658

1,12

7.

Uzbekistan

8.907.716

1,92

7.540.074

1,60

8.

India

8.324.622

1,79

43.046.132

9,16

9.

Togo

8.073.825

1,74

0

0,00

10.

Pantai Gading

8.056.086

1,73

7.633.668

1,62

11.

Total

464.963.422

100.00

469.894.209

100.00

Sumber: BPS, diolah API
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Dua Industri Baja China Siap
Bangun Industri Baja Hulu di Kalsel

Bidang usaha industri hulu baja, yaitu industri yang mengolah bijih besi menjadi produk besi baja
mendapat banyak incaran dari kalagan investor asing

Industri baja di tanah air
seperti PT Krakatau Steel
selama ini lebih banyak
mengimpor slab dan billet
dari luar negeri mengingat
produksi kedua jenis produk
baja hulu tersebut di tanah
air masih sangat jarang.

I

klim investasi di Indonesia ternyata
masih menyimpan daya tarik yang cukup
menggiurkan bagi kalangan investor
(pemilik modal) dari mancanegara.
Salah satu bidang usaha yang kini banyak
mendapatkan incaran dari kalangan investor
asing adalah bidang usaha industri hulu
baja, yaitu industri yang mengolah bijih besi
menjadi produk besi baja. Bidang usaha
industri besi baja hulu ini selama ini memang
masih belum berkembang di tanah air,
padahal produk dari industri tersebut sangat
dibutuhkan untuk menunjang bidang usaha
lainnya seperti industri manufaktur, properti
dan infrastruktur.
Setelah sejumlah perusahaan dari India
yang telah menyatakan minatnya untuk
membangun industri baja hulu di tanah
air, kini giliran sejumlah perusahaan asal
negeri Tirai Bambu alias Tiongkok yang juga
menyatakan minatnya untuk membangun
industri baja hulu di Indonesia.
Dua dari sekian banyak perusahaan
Tiongkok yang berminat menanamkan
investasinya di industri baja hulu di Indonesia

itu adalah China Nickel Resources Holdings
Company Ltd., sebuah perusahaan besi baja
terkemuka asal Tiongkok yang berbasis di
Hong Kong dan Nanjing Iron & Steel Co. Ltd.,
sebuah perusahaan industri besi baja yang
bermarkas di kota Nanjing.
Kedua perusahaan tersebut belum lama
ini telah menyatakan kesiapannya untuk
membangun pabrik baja (steel making)
dengan total nilai investasi US$ 450 juta
sampai US$ 500 juta. Rencananya kedua
perusahaan tersebut akan membangun pabrik
baja berkapasitas 1 juta ton slab dan billet per
tahun dengan memanfaatkan sumber bahan
baku bijih besi dari dalam negeri.
Slab dan billet selama ini dikenal sebagai
produk baja hulu yang merupakan bahan
baku untuk pembuatan baja canai panas
atau hot rolled coils (HRC). Industri baja di
tanah air seperti PT Krakatau Steel selama ini
lebih banyak mengimpor slab dan billet dari
luar negeri mengingat produksi kedua jenis
produk baja hulu tersebut di tanah air masih
sangat jarang.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan
Aneka Departemen Perindustrian, Ansari
Bukhari mengatakan China Nickel Resources
Holdings Company Ltd. dan Nanjing Iron
& Steel Co. Ltd. adalah dua dari enam
perusahaan industri besi baja asal Tiongkok
yang berminat menanamkan investasinya di
industri baja hulu di Indonesia.
China Nickel Resources Holdings
Company Ltd. sangat berminat untuk
membangun industri baja hulunya itu di
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
(Kapet) Batulicin, Tanah Bumbu, Kalimantan
Selatan, sedangkan Nanjing Iron & Steel Co.
Ltd. berencana membangun fasilitas industri
baja hulunya di Tanah Laut, Kalsel.
“China Nickel merencanakan untuk
membangun pabriknya secara bertahap.
Pembangunan tahap pertama mereka
rencanakan dimulai pada Desember 2007.
Setelah pembangunan pabrik pertama
rampung mereka akan terus meningkatkan
kapasitas produksinya dari 1 juta ton per
tahun menjadi 3 juta ton per tahun,” tutur
Ansari.
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Untuk memenuhi kebutuhan bahan
baku berupa bijih besi, perusahaan tersebut
rencananya akan memanfaatkan sumber
bijih besi yang terdapat di wilayah Tanah
Bumbu. China Nickel sudah mendapatkan
kepastian pasokan bijih besi dari perusahaan
pertambangan bijih besi setempat.
“Perusahaan pemasok bijih besinya adalah
PT Yiwan Mining. Perusahaan tersebut telah
berkomitmen untuk memasok berapa pun
kebutuhan bijih besi China Nickel,” tutur
Ansari.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan
bahan baku lainnya bagi proses produksi
seperti cooking coal (batu bara bahan
pembuat kokas), China Nickel akan
mendatangkannya dari luar negeri. Cooking
coal diperlukan dalam jumlah tertentu untuk
proses pengolahan bijih besi di dalam blast
furnace (oven panas) menjadi produk slab
dan billet.
“Selama ini kebutuhan cooking coal di
dalam negeri memang masih dipenuhi dari
impor. Mungkin saja fasilitas yang mereka
minta adalah pembebasan bea masuk (BM)
bahan baku tersebut. Kalau ini yang diminta
maka pemerintah tak kesulitan memenuhinya
karena BM baja untuk sektor hulu semuanya
sudah 0%,” tutur Ansari.
Sementara itu, untuk memenuhi
kebutuhan energi listrik, China Nickel
rencananya akan membangun unit
pembangkit listrik yang nantinya dapat

digunakan untuk menggerakkan sistem blast
furnace dan untuk kebutuhan listrik di pabrik.
Rencananya hasil produksi slab dan billet
China Nickel sebagian besar akan dipasok
untuk kebutuhan dalam negeri seperti untuk
memenuhi kebutuhan PT Gunung Garuda
dan sisanya diekspor ke mancanegara.
Untuk mematangkan rencana tersebut
delegasi manajemen China Nickel yang
dipimpin Chairman dan CEO Dong Shutong
dan Managing Director International Business
Albert Zhou telah mengadakan pertemuan
dengan Menteri Perindustrian Fahmi Idris dan
pejabat terkait di lingkungan Departemen
Perindustrian. Dalam kesempatan tersebut
delegasi China Nickel selain mengungkapkan
rencana investasinya, mereka juga meminta
dukungan dari Depperin dan meminta
sejumlah insentif untuk kelancaran proyek.
Menurut Ansari, secara prinsip sebetulnya
hambatan investasi itu tidak ada. Namun
manajemen China Nickel tetap meminta
kepastian dan dukungan dari pemerintah.
Lebih-lebih Wapres Jusuf Kalla, Kepala BKPM
dan Gubernur Kalsel secara prinsip sudah
mendukung rencana investasi tersebut.
Sementara itu, Nanjing Iron & Steel Co.
Ltd. rencananya akan membangun industri
pengolahan bijih besi berkapasitas 1 juta ton
dengan total nilai investasi US$ 500 juta.
Fasilitas pengolahan bijih besi yang akan
berlokasi di Tanah Laut, Kalsel itu rencananya
akan mulai dibangun pada tahun 2008.

“Pada tahap awal perusahaan ini akan
membangun pabrik berkapasitas 1 juta ton
dan akan ditingkatkan menjadi 2 juta ton.
Isi proposalnya kurang lebih sama dengan
proposal yang diajukan oleh China Nickel.
Namun selain akan membangun industri
baja hulu di Kalsel, Nanjing Iron & Steel
juga berminat untuk membangun industri
pengolahan baja di beberapa daerah lain
seperti Bangka Belitung, Bengkulu, Banten,
Tangerang dan Sukabumi,” kata Ansari
seraya menambahkan saat ini Nanjing Iron
& Steel sedang berupaya menjalin kemitraan
dengan para pemilik kuasa pertambangan
(KP) bijih besi di Kalsel untuk mengantisipasi
pemenuhan kebutuhan bahan baku.
Berbeda dengan China Nickel dan
Nanjing Iron & Steel yang begitu menggebugebu untuk segera merealisasikan kegiatan
investasinya, kegiatan ekspansi perusahaan
baja milik pemerintah, PT Krakatau Steel (KS)
di Kabupaten Kotabaru dipastikan mengalami
penundaan. Semula PT KS merencanakan
akan memulai pembangunan pabrik
pengolahan bijih besi di Kotabaru pada akhir
tahun 2007. Proyek hasil kerjasama antara PT
KS dan PT Aneka Tambang Tbk yang bernilai
sekitar US$ 65 juta dengan kapasitas produksi
sekitar 300.000 ton per tahun itu dipastikan
akan mengalami penundaan hingga Maret
2008.***

Sejumlah perusahaan dari India dan China telah menyatakan minatnya untuk membangun industri baja hulu di tanah air

30 Media Industri

Ekonomi
& Bisnis
Kebijakan

PKT Segera Ekspansi Usaha Senilai
US$ 1,5 Miliar

Distribusi pupuk, PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) merencanakan untuk melakukan ekspansi usaha dengan menanamkan investasi senilai US$ 1,5 miliar.

P

erusahaan
industri
pupuk
urea terbesar di tanah air, PT
Pupuk Kalimantan Timur (PKT)
merencanakan untuk melakukan
ekspansiusahadenganmenanamkaninvestasi
senilai US$ 1,5 miliar. Kegiatan ekspansi usaha
tersebut akan meliputi sejumlah proyek, baik
untuk membangun fasilitas industri pupuk
baru maupun fasilitas industri lainnya di luar
bisnis inti di bidang produksi pupuk.
Direktur Utama PT PKT Hidayat Nyakman
mengatakan rencana ekspansi usaha senilai
US$ 1,5 miliar tersebut meliputi pembangunan
pabrik pupuk majemuk NPK (Nitrogen,
Phosphate, Kalium), pembangunan pabrik
Phosphate di Timur Tengah, pembangunan
kompleks industri petrokimia baru di Kaltim
dan pembangunan sejumlah pabrik kelapa
sawit (PKS) yang terintegrasi dengan lahan
kebun kelapa sawit untuk pengembangan
biodiesel.
Pelaksanaan megaproyek yang telah
mendapatkan persetujuan para pemegang

saham itu akan dimulai pada tahun 2008
dan seluruh proyek pembangunan tersebut
diperkirakan akan selesai pada tahun 2013.
“Rencana tersebut sudah kami putuskan
dan kini kami terus melakukan berbagai
persiapan yang diperlukan. Rangkaian proyek
tersebut akan dimulai dengan pembangunan
pabrik pupuk NPK yang akan dilakukan mulai
tahun depan (2008). Proyek pembangunan
pabrik pupuk NPK ini akan mengambil lokasi
di Kawasan Industrial Estate (KIE), Bontang,
Kaltim,” kata Hidayat.
Dewasa ini PT PKT memiliki empat unit
pabrik urea dan satu pabrik amoniak dengan
total kapasitas produksi 2,998 juta ton pupuk
urea (prill dan granule) per tahun. Selain
itu, PT PKT juga memiliki satu unit fasilitas
pencampuran (blending) yang mampu
menghasilkan pupuk NPK melalui proses
pencampuran secara fisik. Sedangkan pabrik
pupuk NPK yang akan dibangun mulai tahun
2008 itu merupakan fasilitas produksi pupuk
NPK yang menggunakan proses produksi

secara kimiawi seperti fasilitas produksi
pupuk NPK yang kini telah dimiliki PT
Petrokimia Gresik di Gresik, Jawa Timur yang
dikenal dengan pupuk NPK Phonska.
Menurut Hidayat, pembangunan pabrik
pupuk NPK tersebut merupakan salah satu
upaya untuk menambah pasokan pupuk
NPK ke pasar dalam negeri yang selama ini
hanya dipasok dari satu unit pabrik NPK milik
PT Petrokimia Gresik. Nilai investasi untuk
pembangunan pabrik pupuk NPK tersebut
diperkirakan mencapai Rp 300 miliar.
“Proyek pembangunan pabrik pupuk
NPK ini merupakan proyek yang paling cepat
progresnya. Kami harapkan akhir tahun ini
atau awal tahun depan kita sudah mulai
memasuki tahap tender. Setelah tender selesai
maka segera akan dilanjutkan dengan tahap
konstruksi yang kami perkirakan akan mulai
dilakukan pada pertengahan tahun 2008.
Dengan demikian pada awal tahun 2009
mudah-mudahan pabrik pupuk NPK tersebut
sudah bisa beroperasi,” tutur Hidayat.
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Proyek lainnya yang akan dikerjakan
secara paralel adalah proyek pembangunan
kompleks petrokimia senilai US$ 1,2 miliar di
KIE Bontang yang akan berdiri di atas laha
seluas 35 hektar. Dengan dana proyek senilai
US$ 1,2 miliar tersebut perseroan rencananya
akan membangun fasilitas pemrosesan
amoniak menjadi methanol.
“Untuk proyek pembangunan kompleks
petrokimia tersebut perseroan dalam waktu
dekat ini akan segera merampungkan tahap
studi kelayakan (feasibility study). Kami
harapkan dengan rampungnya tahap studi
kelayakan itu maka perseroan dapat segera
memasuki tahap selanjutnya agar rencana
tersebut bisa segera diwujudkan,” kata
Hidayat.
Di dalam kompleks petrokimia
tersebut, lanjut Hidayat, perusahaan
telah merencanakan untuk memproduksi
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amoniak sebanyak 2.000 ton per hari dan
memproduksi methanol sebanyak 1.500 ton
per hari. Rencananya, untuk kegiatan produksi
amoniak dan methanol tersebut perusahaan
akan menggunakan batu bara sebagai bahan
bakar utama pembangkit uapnya.
Pada tahap awal, kata Hidayat, PT
PKT akan melakukan replacement fasilitas
produksi amoniak dan sekaligus memperluas
kegiatan usaha ke industri methanol. Produk
methanol selanjutnya dapat diproses lebih
lanjut menjadi urea formaldehyde yang dapat
dipakai untuk memproduksi urea dalam
bentuk granule.
Pembangunan kompleks petrokimia
tersebut akan diintegrasikan dengan rencana
pembangunan industri biofuel (biodiesel dan
bioethanol) dan fasilitas produksi minyak
sawit mentah (crude palm oil/CPO) melalui
pembangunan pabrik kelapa sawit yang

terintegrasi dengan perkebunan kelapa sawit.
Menurut Hidayat, pengembangan
industri biofuel (biodiesel dan bioethanol)
tersebut akan banyak membutuhkan pasokan
NPK dan methanol sebagai bahan penolong
maupun sebagai bahan baku utama.
Untuk pembangunan perkebunan kelapa
sawit yang terintegrasi dengan pabrik kelapa
sawit (PKS), tambah Hidayat, PT PKT akan
membutuhkan total lahan kebun sawit
seluas 60.000 hektar yang akan dicapai
dalam beberapa tahun ke depan. Perusahan
kini sudah melakukan kerjasama dengan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk
pengadaan lahan kebun sawit seluas 40.000
hektar. Perusahaan juga terus melakukan
penjajakan terhadap lokasi-lokasi kebun
sawit lainnya di sekitar wilayah Kalimantan
Timur. ***
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Enam Bank Siap Kucurkan Kredit
bagi Usaha Distro

Usaha distro telah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun sehingga membutuhkan dukungan kredit permodalan yang
cukup besar

S

ebanyak
enam
perusahaan
perbankan
nasional
telah
menyatakan
kesiapannya
untuk mengucurkan kredit bagi
pengembangan usaha distro (distribution
outlet). Kesiapan keenam perusahaan
perbankan nasional untuk mengucurkan
kredit tersebut tidak terlepas dari kenyataan
di lapangan bahwa subsektor usaha distro
telah mengalami pertumbuhan yang sangat
signifikan dari tahun ke tahun sehingga
membutuhkan dukungan kredit permodalan
yang cukup besar.
Dirjen Industri Kecil Menengah (IKM)
Departemen Perindustrian Sakri Widhianto
mengatakan keenam perusahaan perbankan
nasional yang telah menyatakan kesiapannya
mengucurkan kredit kepada salah satu cabang
industri kreatif tersebut adalah Bank Mandiri,
BNI, BRI, Bank Syariah Mandiri, Bukopin, dan
BTN.

“Pemerintah telah meminta kalangan
perusahaan perbankan untuk mengucurkan
kredit kepada para pelaku usaha distro dengan
persyaratan bunga maksimum 16%. Dengan
persyaratan bunga maksimum itu maka
dalam perkembangannya persyaratan bunga
itu bisa 10% atau 11% tergantung masingmasing bank,” kata Sakri usai membuka
pameran distro di lobi Gedung Departemen
Perindustrian, Jakarta belum lama ini.
Menurut Sakri, kredit perbankan yang
dikucurkan kepada perusahaan pengelola
distro bisa mencapai Rp 500 juta per
perusahaan. Kredit tersebut sebaiknya
diberikan tanpa jaminan tambahan guna lebih
memudahkan para pengusaha IKM distro
dalam memperoleh kredit secara fleksibel
dan tidak berbelit-belit.
Jaminan tambahan itu, kata Sakri, memang
tidak diperlukan mengingat jaminannya
sudah ada dalam kredit itu sendiri. “Jadi,

hanya tempat usaha, alat dan barang yang
dijaminkan dalam proses pengucuran kredit
itu,” tutur Sakri.
Mekanisme pengajuan kredit pun dapat
dilakukan secara langsung per perusahaan
atau secara berkelompok melalui asosiasi.
Asosiasi dapat menghimpun anggotanya
yang memiliki prospek dan Departemen
Perindustrian akan membantu mengusulkan
pemberian kredit kepada perbankan.
Selain
membantu
mengusulkan
perusahaan di bidang usaha distro agar dapat
memberikan kucuran kredit dari perbankan,
Departemen Perindustrian juga siap untuk
memberikan bantuan promosi, pengelolaan
kredit, pelatihan ekspor dan berbagai
kegiatan pembinaan lainnya.
Sakri mengatakan prospek usaha
distro sendiri di tanah air selama ini cukup
menjanjikan dan memiliki potensi yang
sangat besar untuk terus dikembangkan
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agar mampu menembus pasar mancanegara.
Potensi pasar ekspor untuk berbagai produk
distro, khususnya berbagai produk fashion
yang trendi sangat terbuka luas.
Sejak ditangani secara serius mulai tahun
2006, distro telah berkembang menjadi salah
satu industri yang mengalami perkembangan
paling pesat. Jumlah pengusaha ditro di
tanah air terus meningkat dan di berbagai
daerah bermunculan usaha-usaha baru distro
termasuk di Papua.
“Jumlah usaha distro kini telah mencapai
sekitar 1.000 unit usaha. Pada bulan Maret
2007 jumlahnya masih sekitar 800 unit
usaha, namun dalam bberapa bulan sudah
meningkat menjadi 1.000 unit usaha. Di
Bandung saja jumlah unit usaha distro telah
bertambah 100 unit hanya dalam hitungan
bulan menjadi 400 unit usaha. Belum lagi
di kota-kota besar lainnya seperti di Jakarta,
Yogyakarta dan Makassar,” tutur Sakri.
Menurut Sakri, industri distro merupakan
industri yang memiliki keterkaitan yang
sangat erat dengan industri fashion dan

industri musik. Karena itu, Sakri menyarankan
agar para pengusaha distro menggabungkan
kedua unsur industri tersebut menjadi sebuah
industri distro yang lebih hidup dan lebih
menarik bagi para konsumen.
“Kalau kedua unsur industri tersebut
dikolaborasikan secara apik dalam sebuah
industri distro maka akan dihasilkan sebuah
fenomena pemasaran yang luar biasa yang
bisa menjadi kekuatan baru dalam industri
distro nasional,” tutur Sakri.
Mengingat salah satu unsur kekuatan
utama dari industri distro adalah kreatifitas
pelaku usaha distro dalam menciptakan
desain-desain produk baru, Sakri
mengingatkan salah satu masalah utama
yang akan dihadapi industri distro di masa
datang adalah masalah penjiplakan desain
dan pemalsuan merek dagang.
“Masalah yang harus diantisipasi
kalangan dunia usaha distro, pemerintah dan
masyarakat pada umumnya pada masa-masa
mendatang adalah bagaimana mengamankan
merek dan desain produk yang dikembangkan

Usaha Distro, dalam salah pamerannya di Departemen Perindustrian beberapa waktu yang lalu
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para pelaku usaha distro. Hal ini sangat
terkait erat dengan masalah Hak Kekayaan
Intelektual (HKI),” kata Sakri.
Dewasa ini saja, tambah Sakri, sudah
banyak ditemukan adanya kasus-kasus
pemalsuan merek dan penjiplakan desain di
daerah. Kondisi tersebut harus segera diatasi
agar tercipta iklim usaha yang kondusif
bagi para pelaku usaha distro. Pemerintah
sendiri terus berupaya melakukan sosialisasi
mengenai pengamanan hak cipta, merek dan
paten.
“Sebaiknya kalangan pengusaha
sendiri berperan secara aktif dalam upaya
melindungi merek dan desainnya itu dengan
cara mendaftarkan merek produknya
ke Direktorat Jenderal Hak dan Kekayaan
Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan
HAM. Memang untuk pendaftaran merek
ini diperlukan biaya, biasanya Rp 650.000
per merek, namun untuk kalangan IKM
mendapatkan harga khusus, yaitu hanya 50%
dari tarif yang berlaku,” demikian Sakri. ***
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MENGENAL HKI SECARA
MENDASAR
Oleh : Sudarmanto
Pusat Manajemen HKI Departemen Perindustrian RI

Pendahuluan
Hak Kekayaan Intelektual yang
selanjutnya disingkat
dengan HKI,
sebenarnya merupakan terjemahan dari
Intellectual Property Rights. Selain istilah
Intellectual Property juga dikenal dengan
istilah Intangible Property atau Creative
Property. Agar masalah HKI ini dapat
terurus dengan rapih dan mempunyai
aturan yang dapat dipakai dan di acu secara
Internasional, maka ada organisasi tingkat
internasional yang mengurus masalah HKI,
yaitu dinamakan World Intellectual Property
Organization yang selanjutnya disingkat
WIPO. Anggota WIPO merupakan gabungan
dari beberapa negara yang telah mendaftar
sebagai anggota. Indonesia sendiri telah
menjadi anggota WIPO sebenarnya sejak
tahun 1974, namun selama menjadi anggota
WIPO konsep HKI belum terinformasikan
secara lebih mendalam kepada masyarakat
di seluruh Indonesia, sehingga menurut
hemat kami tentu belum dapat dipahami
dan bahkan dirasakan dengan baik. Untuk itu
melalui tulisan yang sangat singkat ini penulis
berharap informasi tentang konsep HKI dapat
dimengerti dan bahkan diterima, utamanya
bagi para masyarakat industri sebagai pelaku
usaha yang hasil produksinya sangat terkait
langsung dengan HKI. Di Indonesia bidang
HKI, secara administratif telah menjadi
kewenangan lembaga pemerintah yaitu
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual,
DepartemenKehakimandanHAM,sedangkan
di Departemen Perindustrian sejak tanggal 12
Juli 2007 telah dibentuk Pusat Manajemen
HKI berdasarkan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 59/M-IND/7/2007
dan berfungsi sebagai pelayan masyarakat
Industri baik dalam skala kecil, menengah
dan besar yang berada di seluruh Indonesia
dan tentu saja yang membutuhkan layanan
tentang HKI agar produk yang dihasilkan

dapat dilindungi secara hukum, sehingga
terhindar dari penjiplakkan dan atau peniruan
yang dilakukan oleh pihak lain maupun pihak
asing.

Lingkup Bahasan HKI
Hak Kekayaan Intelektual merupakan
kemampuan Intelektual manusia di bidang
teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
Hasil karya manusia baik secara perseorangan
maupun kelompok tersebut yang ide dan
gagasannya telah dituangkan ke dalam
bentuk suatu karya cipta yang berwujud baik
dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan
sastra maupun dalam bentuk temuan bidang
teknologi, maka oleh negara diberikan hak
perlindungan hukum apabila didaftarkan
sesuai dengan persyaratan yang ada.
Karya cipta berwujud dalam bahasan
bidang kekayaan intelektual yang dapat
didaftarkan untuk memperoleh perlindungan
hukum, yaitu seperti karya kesusastraan,
artistik, ilmu pengetahuan (scientific),
pertunjukan, kaset, penyiaran audio
visual, penemuan ilmiah, desain industri,
paten, merek dagang, nama usaha, dan
lain sebagainya. Jadi pada prinsipnya HKI
merupakan suatu hak kekayaan yang berada
dalam ruang lingkup kehidupan manusia di
bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun
seni dan sastra, sehingga pemilikannya bukan
terhadap barangnya melainkan terhadap
hasil kemampuan intelektual manusianya
dan tentu harus berwujud. Pemerintah
mempunyai kewajiban untuk melindungi
secara hukum dari ide, gagasan dan informasi
yang mempunyai nilai komersial atau nilai
ekonomi yang telah dihasilkan oleh seseorang
maupun kelompok tersebut.

Sifat-Sifat HKI
Beberapa sifat yang dimilki dalam
konsep HKI, diantaranya seperti, Pertama

bahwa pada prinsipnya HKI mempunyai
jangka waktu tertentu atau terbatas;
Artinya setelah habis masa perlindungan
ciptaan atau penemuan yang dihasilkan
oleh seseorang dan atau kelompok, maka
akan menjadi milik umum, tetapi ada pula
yang setelah habis masa perlindungannya
dapat diperpanjang lagi, misalnya untuk hak
merek. Ke dua, HKI juga mempunyai sifat
eksklusif dan mutlak; Maksudnya bahwa hak
hasil temuan atau ciptaan yang dihasilkan
oleh seseorang maupun kelompok tersebut,
dapat dipertahankan apabila ada pihak
lain yang melakukan peniruan maupun
penjiplakan terhadap hasil karyanya. Pemilik
hak dapat menuntut terhadap pelanggaran
yang dilakukan oleh siapapun dan pemilik
atau pemegang HKI yang syah tersebut
mempunyai hak monopoli, yaitu pemilik
atau pemegang hak dapat mempergunakan
haknya untuk melarang siapapun yang
akan memproduksi tanpa memperoleh
persetujuan dari pemiliknya.

Hal-Hal yang diatur dalam HKI
Indonesia oleh karena sebagai anggota
WIPO, maka dalam mengelompokan konsep
HKI pada intinya dibagi menjadi 2 (dua)
kelompok yaitu; pertama Hak Cipta seperti
hasil karya asli di bidang ilmu pengetahuan,
seni dan sastra serta hak-hak terkait,
sedangkan yang ke dua adalah Hak Kekayaan
Industri yang terbagi menjadi paten, paten
sederhana, rahasia dagang, merek, disain
industri, perlindungan varietas tanaman,
disain tata letak sirkuit terpadu, indikasi
geografis dan indikasi asal, serta kompetisi
terselubung.
Di Indonesia, permasalahan yang terkait
dengan HKI telah di atur dalam Peraturan
Perundang-undangan yaitu seperti UU
No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU
No. 14 tahun 2001 tentang Paten, UU No.
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15 tahun 2001 tentang Merek, UU No. 30
tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU
No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri,
UU No. 32 tahun 2000 tentang Tata Letak
Sirkuit Terpadu, serta UU No. 29 tahun 2000
tentang Perlindungan Varietas Tanaman, dan
Indonesia juga telah meratifikasi berbagai
konvensi internasional yang berkaitan dengan
HKI, yaitu seperti Trade-Ralated Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPs)-WTO,
Paris Convention: Protection of Industrial
Property and Convention Establishing World
Intellectual Property Organization (Keppres
15, 1997), Patent Cooperation Treaty (Keppres
16, 1997), Trademarks Law Treaty (Keppres
17, 1997), Berne Convention: Protection of
Literary & Artistic Work (Keppres 18, 1997),
WIPO Copyright Treaty (Keppres 19, 1997),
Convention on Biological Diversity (UU No.
5, 1994), sehingga dengan adanya Peraturan
Perundang-undangan tersebut, diharapkan
permasalahan HKI di Indonesia dapat
mulai diinformasikan kepada masyarakat
utamanya masyarakat Industri agar memiliki
sikap pandang ke depan dalam kehidupan
sehari-hari untuk selalu menciptakan temuan
temuan baru di bidang teknologi yang
terlindungi secara hukum dan bukan meniru
dan bahkan menjiplak karya intelektual pihak
lain.

•

•

•

Mengenal dasar-dasar pengertian
HKI
Agar dapat memberi gambaran yang
lebih jelas tentang pengertian sesuai dengan
pengelompokan yang diatur dalam HKI
dimaksud, maka dibawah ini akan diuraikan
secara singkat dan jelas dari masing-masing
kelompok HKI tersebut.
•

a. Hak Cipta
•

•

Apa yang dimaksud dengan Hak Cipta ?
Hak Cipta adalah hak khusus bagi
pencipta maupun penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya maupun memberi izin
kepada pihak lain untuk memproduksi
maupun memperbanyak hasil ciptaannya
dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.
Siapa Pemegang Hak Cipta ?
Pemegang Hak Cipta adalah pencipta
sebagai pemilik Hak Cipta atau orang
yang menerima hak tersebut dari si
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•

pencipta.
Apa itu Ciptaan ?
Ciptaan adalah hasil setiap karya
pencipta dalam bentuk yang khas dan
mempunyai nilai keaslian dalam bidang
ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
Apakah suatu ciptaan perlu didaftarkan
untuk memperoleh perlindungan Hak
Cipta ?
Pendaftaran ciptaan tidak merupakan
suatu kewajiban untuk mendapatkan Hak
Cipta. Untuk lebih baiknya dianjurkan
pada Pencipta maupun Pemegang Hak
Cipta untuk mendaftarkan ciptaannya,
karena Surat Pendaftaran Ciptaan
tersebut dapat dijadikan sebagai alat
bukti awal di pengadilan, apabila timbul
sengketa di kemudian hari terhadap
ciptaan tersebut.78
Ciptaan apa saja yang dapat dilindungi
oleh UU Hak Cipta?
Buku, program computer, pamflet,
perwajahan (lay out) karya tulis yang
diterbitkan dan semua hasil karya
tulis lain. Ceramah, kuliah, pidato dan
ciptaan lain yang diwujudkan dengan
cara diucapkan. Alat peraga yang dibuat
untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan. Ciptaan lagu atau musik
dengan atau tanpa teks. Drama, drama
musical, tari, koreografi, pewayangan,
pantomime. Seni rupa dengan segala
bentuk seperti seni lukis, gambar, seni
ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung,
kolase dan seni terapan. Arsitektur, Peta,
Seni Batik, Fotografi, Sinematografi,
Terjemahan, tafsir, saduran, bunga
rampai, database dan karya lain dari hasil
pengalihwujudan.
Apakah yang tidak dapat didaftarkan
sebagai Ciptaan ?
Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan,
seni dan sastra. Ciptaan yang tidak
orisinil.Ciptaan yang tidak diwujudkan
dalam suatu bentuk yang nyata.Ciptaan
yang sudah merupakan milik umum.
Ketentuan yang diatur dalam pasal 13 UU
tentang Hak Cipta (UUHC).
Berapa lama perlindungan atas suatu
ciptaan ?
Perlindungan atas suatu ciptaan berlaku
selama pencipta hidup dan ditambah 50
tahun setelah pencipta meninggal dunia.
Jika pencipta lebih dari 1 orang, maka
hak tersebut diberikan selama hidup
ditambah 50 tahun pencipta terakhir

meninggal dunia. Hak Cipta atas ciptaan
program komputer, sinematografi,
fotografi, database dan karya hasil
pengalihwujudan berlaku selama 50
tahun sejak pertama kali diumumkan.

b. Paten (Patent)
•

•

•

•

•

Apa itu Paten ?
Paten adalah hak khusus yang diberikan
Negara kepada penemu atas hasil
penemuannya di bidang teknologi, untuk
jangka waktu tertentu melaksanakan
sendiri penemuannya tersebut atau
memberikan persetujuannya kepada
orang lain untuk melaksanakannya (Pasal
1 ayat 1 UU tentang Paten).79
Apakah yang dimaksud dengan inventor
?
Inventor adalah seorang yang secara
sendiri atau beberapa orang yang secara
bersama-sama melaksanakan ide yang
dituangkan ke dalam kegiatan yang
menghasilkan invensi (temuan).
Siapakah pemegang Paten ?
Pemegang paten adalah inventor sebagai
pemilik paten atau pihak yang menerima
hak tersebut dari pemilik paten atau
pihak lain yang menerima lebih lanjut hak
tersebut, yang terdaftar dalam Daftar
Umum Paten.
Apakah yang harus dihindari sebelum
permintaan Paten diajukan ?
Yang harus dihindari sebelum permintaan
Paten diajukan adalah pengungkapan
atau mempublikasikan secara umum
hasil penelitian atau penemuan dalam
jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan
sebelum permintaan paten diajukan.
Pengungkapan suatu hasil penemuan
dan atau penelitian dapat terjadi dalam
3 (tiga) cara yaitu; Melalui penguraian
teknik dengan tulisan yang dipublikasikan,
Melalui penguraian produk dan atau cara
penggunaannya di depan umum, Melalui
pameran produk, dapat berupa suatu
pameran internasional di Indonesia atau
di luar negeri yang resmi atau diakui
sebagai resmi atau berupa suatu pameran
nasional di Indonesia yang resmi atau
diakui sebagai resmi.
Ada berapa macam sistem pendaftaran
Paten ?
Ada 2 macam sistem pendaftaran paten
dalam rangka perlindungan hukum, yaitu;
Sistem First to File adalah suatu sistem
yang memberikan hak paten bagi mereka
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yang mendaftar pertama atas invensi
baru sesuai dengan persyaratan. Sistem
First to Invent adalah suatu system yang
memberikan hak paten bagi mereka
yang menemukan inovasi pertama kali
sesuai dengan persyaratan yang telah
ditentukan.
Sistem apa yang dianut oleh pemerintah
Indonesia ?
Dalam memberikan hak paten kepada
pengusul, pemerintah Indonesia
mengacu pada sistem First to File.
Apakah yang dimaksud dengan klaim itu
?
Klaim adalah bagian terpenting dari suatu
invensi (penemuan) yang dimintakan
perlindungan, dan di dalam klaim
diungkapan semua kelebihan teknik dari
invensi tersebut.80
Apa perbedaan antara Paten dengan
Paten sederhana (Utility Models) ?

•

•

•

•

•

•

(penemu)
sebelum
mengajukan
permintaan paten ?
(1) Melakukan penelusuran (searching)
informasi paten di beberapa Website,
antara lain
http://www.dgip.go.id,
http://www.uspto.gov, http://www.jpo.
gov, http://www.epo.gov. (2) Melakukan
analisa, apakah ada cirri khusus dari
invensi yang akan diajukan untuk
mendapat perlindungan hak paten
dibandingkan dengan invensi terdahulu.
(3) Mengambil keputusan Jika invensi
tersebut ternyata memang ada nilai
kebaruan dari pada invensi terdahulu,
maka sebaiknya diajukan untuk mendapat
perlindungan hak paten dan jika tidak
seyogyanya tidak perlu diajukan untuk
menghindari kerugian biaya pendaftaran
paten.

c. Merek (Trademark)
•

•

Apa merek itu ?
Merek adalah tanda yang berupa gambar,

No

Uraian

Paten

1

Yang diperiksa

Kebaruan (novelty),
langkah inventif, dapat
diterapkan dalam industri

Kebaruan (novelty)

2

Masa Berlaku

20 tahun terhitung sejak
penerimaan permintaan
paten

10 tahun, terhitung sejak tanggal
pemberian paten

3

Jumlah Klaim

1 (satu) atau lebih dari satu

1 (satu)

Penemuan apa saja yang tidak dapat
diberikan perlindungan paten ?
Yang tidak dapat diberikan perlindungan
paten adalah (UU Paten, pasal 7); Proses
atau produk yang pengumuman dan
penggunaan
atau
pelaksanaannya
bertentangan
dengan
Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku
seperti, moralitas agama, ketertiban
umum atau kesusilaan (Bahan peledak),
Metode
pemeriksaan,
perawatan,
pengobatan dan/atau pembedahan yang
diterapkan terhadap manusia dan/atau
hewan, Teori dan metode di bidang ilmu
pengetahuan dan matematika, Semua
mahluk hidup, kecuali jasad renik dan
Proses biologis yang esensial untuk
memproduksi tanaman atau hewan,
kecuali proses mikrobiologis.
Apakah suatu inovasi yang akan
didaftarkan harus dihasilkan dari kegiatan
penelitian atau pengembangan terlebih
dahulu ?
Ya, suatu invensi yang akan dimintakan
perlindungan hak paten terlebih dahulu
harus melalui proses penelitian dan
pengembangan.
Apakah yang harus dilakukan inventor

•

Paten Sederhana

•

•

•

nama, kata, huruf-huruf, angkaangka,
susunan warna atau kombinasi dari
unsur-unsur tersebut yang memiliki daya
pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang dan jasa.
Siapakah yang dapat mendaftarkan
merek?
Yang dapat mendaftarkan merek adalah;
perorangan, beberapa orang (pemilikan
bersama) dan Badan hukum
Apa fungsi merek ?
Merek berfungsi sebagai; , Menunjukan
barang/jasa yang dihasilkan, Sebagai
jaminan atas mutu barangnya, Tanda
pengenal untuk membedakan hasil
produksi yang dihasilkan seseorang atau
badan hukum dari produk orang lain atau
badan hukum lainnya.
Berapa lama jangka waktu perlindungan
merek ?
Merek terdaftar mendapat perlindungan
hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh)
tahun, sejak tanggal penerimaan dan
jangka waktu perlindungan itu dapat
diperpanjang.

d. Rahasia Dagang (Trade Secrets)
•

Apakah Rahasia Dagang itu ?

•

•

Rahasia dagang adalah informasi di
bidang teknologi atau bisnis yang tidak
diketahui oleh umum, mempunyai nilai
ekonomi karena berguna dalam kegiatan
usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh
pemiliknya.
Apa unsur-unsur dari Rahasia Dagang ?
Unsur dari rahasia dagang adalah; Adanya
informasi bisnis dan teknologi yang
dirahasiakan, Mempunyai nilai ekonomi,
dan adanya upaya untuk menjaga
kerahasiaan. Ketiga unsur tersebut
harus ada dalam rahasia dagang. Sebagai
contoh rahasia dagang misalnya pabrik
Coca Cola sangat dikenal atas produk
minuman yang telah mendunia dan
disukai oleh kawula muda dan orang tua.
Untuk dapat terus berproduksi sampai
saat ini resep atau formula dari Coca Cola
tidak diketahui oleh umum.
Apakah hak dari pemilik rahasia dagang
?
Menggunakan sendiri rahasia dagang
yang dimilikinya, dan memberikan
lisensi kepada atau melarang pihak lain
untuk menggunakan rahasia dagang
atau mengungkapkan rahasia dagang itu
kepada pihak ketiga untuk kepentingan
yang bersifat komersial.
Apakah rahasia dagang perlu didaftarkan
ke Direktorat Jenderal HKI, Departemen
Hukum dan HAM ?
Tidak, tetapi jika akan dilakukan
pengalihan hak harus ada dokumen
pengalihan hak dan dicatatkan pada
Ditjen HKI dengan membayar biaya
sebagaimana diatur dalam UU Rahasia
Dagang. Apabila tidak dicatatkan pada
Direktorat Jenderal HKI, Departemen
Hukum dan HAM tidak berakibat hukum
pada pihak ketiga.
Berapa lama jangka waktu yang diberikan
untuk rahasia dagang ?
Jangka waktu untuk hak rahasia dagang
tidak terbatas, sepanjang rahasia
itudipegang oleh pemiliknya.

e. Desain Industri (Industrial Design)
Apakah desain industri ?

•

Desain industri adalah suatu kreasi
tentang bentuk, konfigurasi atau
komposisi garis atau warna, atau garis
dan warna, atau gabungan daripadanya
yang berbentuk tiga atau dua dimensi
yang memberikan kesan estetis dan
dapat diwujudkan dalam pola tiga atau
dua dimensi serta dapat dipakai untuk
menghasilkan suatu produk, barang,
komoditas industri atau kerajinan
tangan.
Apakah yang dimaksud Hak Desain
Industri ?
Hak desain industri adalah hak eksklusif
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•

•

•

f.

yang diberikan oleh Negara Republik
Indonesia kepada pendesain atas hasil
kreasinya untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri atau memberikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk
melaksanakan hak tersebut.
Siapakah yang disebut dengan pendesain
?
Pendesain adalah seseorang atau
beberapa orang yang menghasilkan
desainindustri.
Desain industri apa saja yang mendapat
perlindungan ?
Desain industri yang mendapatkan hak
perlindungan adalah; desain industri
yang baru dan desain industri dianggap
baru apabila pada tanggal penerimaan,
serta desain industri tersebut tidak sama
dengan pengungkapan yang telah ada
sebelumnya.
Berapa lama jangka waktu perlindungan
desain industri ?
Perlindungan terhadap hak desain industri
diberikan untuk jangka waktu 10 tahun
terhitung sejak tanggal penerimaan.
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Circuit
Layout) Apakah Sirkuit Terpadu itu ?
Sirkuit terpadu adalah suatu produk
dalam bentuk jadi atau setengah jadi
yang di dalamnya terdapat berbagai
elemen dan sekurang-kurangnya satu
dari elemen tersebut adalah elemen aktif,
yang sebagian atau seluruhnya saling

•

•

•

berkaitan serta dibentuk secara terpadu
di dalam sebuah bahan semikonduktor
yang dimaksudkan untuk menghasilkan
fungsi elektronik.
Apakah Desain Tata Letak itu ?
Desain tata letak adalah kreasi berupa
rancangan peletakan tiga dimensi dari
berbagai elemen, sekurang-kurangnya
satu dari elemen tersebut adalah
elemen aktif serta sebagian atau
semua interkoneksi dalam suatu sirkuit
terpadu dan peletakan tiga dimensi
tersebut dimaksudkan untuk persiapan
pembuatan sirkuit terpadu.
Apa saja yang mendapat perlindungan
Hak Desain tata Letak Sirkuit Terpadu ?
Hak desain tata letak sirkuit terpadu
diberikan untuk desain tata letak sirkuit
terpadu yang orisinil. Desain tata letak
sirkuit terpadu dinyatakan orisinil apabila
desain tersebut merupakan hasil karya
mandiri pendesain, dan pada saat desain
tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat
tidak merupakan sesuatu yang umum
bagi para pendesain.
Berapa lama jangka waktu perlindungan
desain tata letak sirkuit terpadu ?
(1) Perlindungan terhadap hak desain
tata letak sirkuit terpadu diberikan
kepada pemegang hak sejak pertama
kali desain tersebut dieksploitasi secara
komersial dimanapun, atau sejak tanggal
penerimaan. Jangka waktu perlindungan

Creation
Invention
innovation

HKI
Commercial
Industries

adalah 10 tahun, (2). Jika desain tata letak
sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara
komersial, permohonan harus diajukan
paling lama 2 tahun terhitung sejak
tanggal pertama kali dieksploitasi.

Cara Penelusuran Informasi HKI dari
beberapa situs WEB
Sebelum
melakukan
penelusuran
(searching) untuk memperoleh informasi
HKI, maka perlu terlebih dahulu dilakukan
pencatatan permasalahan yang terkait
dengan yang diinginkan secara sistematika,
sedangkan tahapan yang perlu dicatat, antara
lain; (1) Tentukan topik yang akan dicari, (2).
Tentukan kata kunci, bias lebih dari satu kata
kunci, (3). Cari istilah lain dari kata kunci
tersebut baik yang berbahasa Inggris atau
Latin, (4) Pilih regim HKI yang sesuai dengan
topik yang telah ditentukan.

Instansi mana saja yang harus peduli
dengan HKI
Untuk dapat melaksanakan informasi
konsep HKI kepada masyarakat utamanya
masyarakat usaha kecil dan menengah, maka
keterkaitan antar unsur kekayaan intelaktual
perlu dilakukan oleh setiap instansi yang
terkait sesuai dengan peran, fungsi dan
tugas masing-masing instansi pembina
sebagaimana yang dituangkan dalam gambar
berikut ini :
HKI :
Copy right
Patent
Trade Mark
Industrial Design
I. C Layout Design
Trade Secret
Plant Varieties

Regulation
Law
Enforcement

Keterangan gambar :
1. Regulation law Enforcement Aspect.
Merupakan tanggung jawab Departement KeHKIman dan HAM (Ditjen HKI), Jaksa Agung, Mahkamah Agung, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian, Bea
Cukai, dan lembaga hukum lainnya.
2. Creation and Invention Aspect.
Untuk mendorong agar masyarakat kreatif agar menciptakan temuan-temuan baru bidang produk maupun jasa, merupakan tanggung jawab
Departemen Pendidikan Nasional, Lembaga Litbang/Riset, Dartemen Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah dan instansi teknis
lainnya.
3. Commercial Industries Aspect.
Kata komersial dapat diartikan bagaimana membawa hasil sebuah temuan teknologi maupun jasa di bawa ke pasar dan laku di jual. Bidang ini
menurut hemat penulis merupakan tanggung jawab Departemen Perindustrian dan Perdagangan, KADIN dan Perbankan.
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BALAI BESAR INDUSTRI HASIL
PERKEBUNAN (BBIHP) MAKASSAR
diakreditasi oleh lembaga akreditasi nasional
dan internasional. Demikian juga pembinaan
sumber daya manusia pembina lapangan dan
tenaga teknis pada industri pengolahan hasil
perkebunan, konsultasi teknologi proses dan
sistem manajemen mutu serta penyediaan
informasi teknologi.

Sejarah Berdirinya :

Kantor Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar

M

enteri Perindustrian, Fahmi
Idris, telah merubah status
Balai Riset dan Standarisasi
menjadi Balai Besar Industri
Hasil Pertanian. Dengan perubahan status
setingkat lebih tinggi tersebut, diharapkan
Balai Besar Industri Hasil Perkebunan
(BBIHP) Makassar yang dipimpin Suseno
Utomo, Ir, MSc mampu mengakomodir
berbagai permasalahan yang dihadapi
para petani. Tidak hanya terbatas pada
perkebunan kakao, tetapi juga kopi, mete,
kemiri dan juga hasil perkebunan lainnya.
Penanganan
permasalahan
tersebut
memang perlu dilakukan secepatnya,
mengingat hasil-hasil perkebunan tersebut
mudah diserap pasar dalam negeri dan juga
pasar luar negeri. Selama ini, kakao diekspor
masih dalam bentuk biji (80% dari total
produksi), sementara kopi di ekspor sebesar
76%. Sehingga, ada beberapa perusahaan
nasional bekerjasama dengan perusahaan
Jepang untuk ikut menangani proses paska
panen agar komoditi sesuai dengan standar
konsumen Jepang.
Sebagaimana diungkapkan Drs. H. Abd.

Rachman Supu, Kabid Pengembangan Jasa
Teknik, BBIHP, bahwa permasalahan yang
selalu dihadapi oleh petani perkebunan adalah
budidaya tanaman yang berkaitan dengan
produktivitas dan mutu serta penanganan
paska panen. Padahal ungkapnya, peluang
untuk meningkatkan pendapatan nasional
sangat tinggi, apabila industri dalam negeri
tumbuh untuk mengolah hasil perkebunan.
Karena, nilai produk yang dihasilkan oleh
industri jauh lebih tinggi bila dibandingkan
dengan pendapatan dari ekspor bahan baku.
Untuk itu, tambah Abd. Rachman perubahan
status organisasi ini diharapkan dapat
menumbuhkan industri dalam negeri yang
berbasis hasil perkebunan. Yang dibutuhkan
saat ini adalah sebuah lembaga yang handal
dan mampu memfokuskan kegiatannya
didalam menangani teknologi paska
panen serta pengolahan hasil perkebunan
dengan layanan jasa seperti penelitian dan
pengembangan teknologi paska panen dan
rancang bangun perekayasaan peralatan
pengolahan serta penanganan limbah industri
hasil perkebunan, pengawasan mutu melalui
laboratorium pengujian dan kalibarsi yang

Awalnya pada tahun 1947 didirikan
Laboratorium Voor Scheikunding Onderzoek,
sebagai cabang dari Laboratorium Pusat
Bogor. Pada tahun 1952 diubah namanya
menjadi Balai Penyelidikan Kimia Cabang
Makassar. Selanjutnya pada tahun 1961
Institusi ini mulai berdiri sendiri dengan nama
Balai Penelitian Kimia. Tahun 1980 betubah
nama jadi Balai Penelitian dan Pengembangan
Industri Ujung Pandang dan pada tahun 2002
menjadi Balai Riset dan Standardisasi Industri
dan Perdagangan Makassar. Terakhir, pada
tahun 2006 direorganisasi menjadi Balai
Besar Industri Hasil Perkebunan Makassar,
yang merupakan unit Eselon II dibawah
Badan Penelitian dan Pengembangan Industri
Departemen Perindustrian, yang secara aktif
mendukung pengembangan industri regional
dan nasional khususnya industri kecil dan
menengah dengan menyediakan jasa
pelayanan teknis melalui kegiatan Litbang
Terapan, Standardisasi, Pengawasan Mutu,
Pengujian, Konsultasi, Diseminasi dan Jasa
Teknis lainnya.

Visi dan Misi :
Menjadi mitra kerja profesional industri
hasil perkebunan Indonesia, demikian visi
yang melekat pada organisasi ini Sementara
di sisi lain misinya adalah melaksanakan
kegiatan penelitian dan pengembangan
teknologi paska panen, teknologi pengolahan,
penanganan limbah dan rancang bangun
serta perekayasaan peralatan industri
(RBPI), melaksanakan identifikasi, penelitian,
pengembangan dan penyusunan rancangan
standar serta mensosialisasikan Standar
Nasional Indonesia. Juga melaksanakan
peningkatan
kompetensi
sumberdaya
manusia lembaga teknis dan industri,
kegiatan konsultasi teknologi proses,
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sistem manajemen mutu dan penanganan
limbah, pengujian, kalibrasi dan sertifikasi
produk serta memberikan layanan informasi
teknologi.
Berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian
dan Pengembangan Industri (BPPI), Unit
ini bertugas melaksanakan kegiatan
penelitian, pengembangan, standardisasi,
pengujian,
sertifikasi,
kalibrasi
dan
pengembangan
kompetensi
industri
hasil perkebunan. Sementara fungsi yang
harus dilakukannya adalah melaksanakan
penelitian dan pengembangan pelayanan
teknis bidang teknologi, bahan baku, bahan
pembantu, proses produk, peralatan dan
penanggulangan
pencemaran
industri
hasil perkebunan, melaksanakan rancang
bangun dan perekayasaan peralatan proses;
melakukan penelitian pengembangan,
perancangan, penerapan standardisasi;
melaksanakan pelayanan teknis kalibrasi
peralatan; melaksanakan inspeksi teknis;
serta melaksanakan alih teknologi penelitian
dan pengembangan.

Penelitian,Pengembangan dan
Pelatihan
Kegiatan penelitian dan pengembangan
teknologi diarahkan pada pemanfaatan
sumber daya alam lokal dan diversifikasi

produk, inovasi teknologi yang menyangkut
bahan baku, bahan subtitusi impor, proses,
produk, pencegahan dan penanggulangan
pencemaran lingkungan, rancang bangun dan
perekayasaan peralatan industri. Sementara
itu Rancang Bangun dan Perekayasaan
Peralatan Industri (RBPI), difokuskan pada
peralatan proses skala kecil, menengah
antara lain : peralatan pemisah lendir/pulp,
fermentasi, pengering kakao dan pengolahan
cokelat, peralatan pengolahan kopi biji cara
basah dan kering dan pengolahan kopi bubuk,
peralatan perontok, pengupas, pencuci dan
pengering lada, peralatan pemisah biji kapuk,
penyulingan minyak atsiri, pemarut sagu,
pemisah serat lontar, pengering, pemecah dan
proses minyak kemiri, sortir dan pembersih
kokon, pemintal dan twist benang sutera,
perontok padi dan penggilingan gabah,
pengering kacip biji mete dan ekstraksi
minyak taka, peralatan iodisasi garam, alat
penepung ikan, tulang dan kapur pertanian,
tanur pengecoran logam, peralatan pelet
pakan ternak, rancang bangun IPAL. Dalam
hal pengawasan mutu, BBIHP berperan dan
mendukung pengembangan industri dalam
hubungan dengan standar dan mutu bahan
baku, proses, produk dan limbah melalui
kegiatan penyusunan Rancangan Standar
Nasional Indonesia.
Melalui
laboratorium
uji
yang

Kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam
lokal dan diversifikasi produk.
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terakreditasi, BBIHP Makassar mampu
melakukan pengujian mutu bahan baku,
produk, limbah cair dan padatan serta emisi
udara. Bisa disebut disini, pengujian mutu
bahan baku hasil pertanian dan perkebunan,
seperti biji kakao, biji kopi, biji jangung,
gaplek, jambu mete, kemiri dan bungkil
kopra, pengujian mutu bahan makanan dan
minuman, diantaranya bungkil kakao, kopi
bubuk, mie, biskuit, udang beku, minyak
goreng, tepung terigu, gula pasir, kecap, juice
markisa dan air minuman dalam kemasan
(AMDK), pengujian mutu produk kimia,
diantaranya pupuk, semen, gas oksigen
dan CO2, garam konsumsi, pengujian mutu
bahan baku dan produk bahan bangunan,
diantaranya genteng beton, bata cetak,
tegel, marmer, baja lembaran lapis seng, besi
beton, kayu lapis dan balok kayu, pengujian
mutu mineral, diantaranya pasir silika, tanah
liat dan kapur, analisis limbah (cair, udara,
padatan dan B3) serta pengujian kualitas air
permukaan (sungai, danau dan laut).
Tujuan
pelatihan
adalah
untuk
meningkatkanpengetahuandanketerampilan
dalam bidang teknologi, pengendalian mutu
dan sistem manajemen kepada pembina
industri dan tenaga kerja industri. Program
pelatihan yang diberikan antara lain : teknologi
pengolahan hasil perkebunan, teknologi
pencelupan, pembatikan dan diversifikasi
produk sutera, pencegahan polusi dan
teknologi pengolahan limbah, pemantauan
kualitas lingkungan dan analisis limbah,
Manajemen Sistem Mutu, seperti SNI Modul
I, HACCP, ISO-9000, ISO-17025 dan ISO1400. Dalam pada itu, klinik teknologi lingkup
tugas yang ditangani meliputi konsultasi
dan bimbingan langsung menyangkut bahan
baku, teknologi, proses, produk, penanganan
pencemaran dan manajemen di tempat
kerja industri. Sedangkan kegiatan sertifikasi
produk, ruang lingkupnya meliputi air minum
dalam kemasan, pupuk, garam beriodium,
mie instant, tepung terigu dan gula kristal
putih.
Selain itu, BBIHP Makassar juga
menawarkan jenis jasa pelayan teknis dalam
hal konsultasi, diantaranya : penerapan ISO9000, ISO-17025, ISO-14000 dan HACCP,
perbaikan teknologi, peningkatan mutu
produk, desain dan teknologi unit pengolahan
limbah, penyiapan strudi kelayakan untuk
proyek baru maupun perluasan, khususnya
untuk industri skala kecil dan menengah.
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Depperin, DKP dan BPPT Kerjasama
Ciptakan Unit IPAL Bergerak

Unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dapat dengan mudah dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya (mobile IPAL) , pada saat
pelepasan prototipenya di halaman Departemen Perindustrian.

D

epartemen
Perindustrian
(Depperin),
Kementerian
Lingkungan
Hidup
(KLH),
Departemen Kelautan dan
Perikanan (DKP) dan Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (BPPT) bekerjasama
merancang dan menciptakan unit Instalasi
Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang dapat
dengan mudah dipindah-pindahkan dari
satu tempat ke tempat lainnya (mobile IPAL)
dan dirancang khusus untuk kebutuhan
pengolahan limbah yang dihasilkan dari
industri pengolahan ikan di sentra industri
pengolahan ikan Muncar, Banyuwangi, Jawa
Timur.
Unit IPAL bergerak atau mobile IPAL
tersebut merupakan hasil rekayasa dan
rancang bangun Tim Kelompok Kerja (Pokja)
Penanggulangan Pencemaran Lingkungan
di Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur yang
dibentuk bersama oleh empat instansi
pemerintah, yaitu Depperin, KLH, DKP dan

BPPT. Prototipe unit mobile IPAL itu secara
resmi diluncurkan dan sekaligus dilepas
menuju Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur oleh
Menteri Perindustrian Fahmi Idris di halaman
depan lobi Departemen Perindustrian pada
tanggal 12 September 2007.
Rencananya prototipe unit mobile IPAL
hasil rekayasa dan rancang bangun Tim
Pokja empat instansi pemerintah itu akan
dipergunakan sebagai unit percontohan dan
wahana uji coba IPAL bagi para pelaku industri
pengolahan ikan di Muncar, Banyuwangi,
Jawa Timur. Selain itu, unit mobile IPAL
tersebut sekaligus juga menjadi sarana untuk
memberikan bimbingan, penyuluhan dan
pelatihan kepada. mengenai bagaimana cara
pengolahan limbah industri perikanan yang
baik dan benar.
Anggota Tim Pokja Penanggulangan
Pencemaran Lingkungan dari BPPT Ir.
Setiyono, MSi mengatakan sampai saat ini
Tim Pokja telah menyelesaikan pembuatan

satu unit mobile IPAL sejak pertama kali Tim
Pokja tersebut dibentuk sekitar tiga bulan
lalu.
Seluruh proses pembuatan mulai dari
tahap perencanaan, perancangan sampai
pada tahap konstruksi dan pemasangan
alat (installment) dilakukan sendiri oleh Tim
Pokja dengan bantuan tenaga ahli utama dari
BPPT.
Unit Mobil IPAL tersebut dirancang
khusus untuk kebutuhan pengolahan
limbah industri pengolahan ikan di Muncar,
Banyuwangi, Jawa Timur. Kota Muncar sendiri
kini telah berkembang menjadi sentra industri
pengolahan ikan padahal kota tersebut tidak
dirancang khusus menjadi sebuah sentra
industri pengolahan ikan.
“Kota muncar tumbuh dan berkembang
secara alami menjadi sentra industri
pengolahan ikan karena wilayah tersebut
memiliki sumber bahan baku berupa ikan
lemuru yang sangat besar dan sangat
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potensial. Produksi ikan lemuru di wilayah
Muncar setiap tahunnya cukup besar sehingga
mampu mendukung berkembangnya industri
pengolahan ikan di sana. Namun mengingat
kota Muncar sendiri tidak dirancang secara
khusus untuk menjadi sentra industri
pengolahan ikan maka perkembangan
industrinya pun tidak terlalu tertata
dengan baik termasuk dari segi pengolahan
limbahnya. Karena itu, untuk mendukung
perkembangan industri pengolahan ikan
yang berwawasan lingkungan diperlukan unit
pengolahan limbah di Muncar,” katanya.
Kini di wilayah Muncar, Banyuwangi telah
berkembang berbagai industri pengolahan
ikan mulai dari industri minyak ikan, industri
tepung ikan, industri pengalengan ikan dan
industri cold storage. Namun sayangnya
perkembangan industri pengolahan ikan yang
begitu pesat di Muncar tidak diikuti dengan
pembangunan unit pengolahan limbah yang
memadai oleh perusahaan-perusahaan
yang bersangkutan sehingga menimbulkan
pencemaran lingkungan yang cukup
mengkhawatirkan masyarakat setempat.
Atas dasar kebutuhan masyarakat
terhadap unit pengolahan limbah industri
pengolahan ikan itulah, pemerintah kemudian
membentuk Tim Pokja dari empat instansi
terkait untuk menyelenggarakan proyek
percontohan pengolahan limbah industri
perikanan di Muncar. Proyek percontohan
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tersebut ditujukan untuk mendorong dan
merangsang industri pengolahan ikan
di Muncar untuk membangun unit-unit
IPAL dalam rangka mengatasi dampak
pencemaran lingkungan yang ditimbulkan
kegiatan industri mereka.
Sebagai proyek percontohan, Tim Pokja
kemudian memutuskan untuk membangun
satu unit mobile IPAL yang diintegrasikan
dengan program pembinaan dan pelatihan
bagi masyarakat industri pengolahan ikan di
Muncar. Unit mobile IPAL yang merupakan
unit percontohan tersebut memiliki kapasitas
pengolahan limbah yang relatif kecil sebanyak
5 m3 per hari. Namun demikian, Tim Pokja
dapat dengan mudah meningkatkan kapasitas
pengolahannya apabila dibutuhkan, terutama
jika kalangan masyarakat industri pengolahan
ikan di Muncar memang menginginkannya.
Unit mobile IPAL hasil rancang bangun
Tim Pokja terdiri dari kontainer dan reaktor
biofill. Kontainer berukuran panjang 5 meter,
lebar 2,2 meter dan tinggi 3,2 meter (termasuk
roda) dan terbuat dari konstruksi besi,
sedangkan reaktor biofill berukuran panjang
3,2 meter, lebar 2 meter dan tinggi 2,2 meter
serta terbuat dari bahan fiber dan PVC.
Unit mobile IPAL tersebut mampu
mengolah air limbah dari industri pengolahan
ikan melalui proses fisika, kimia maupun
biologis. Pengolahan secara fisika berfungsi
untuk memisahkan partikel padat dalam

limbah sekaligus untuk memisahkan
minyak yang masih terbawa dalam limbah.
Pengolahan secara kimia-fisika dilakukan
untuk proses penggumpalan (koagulasi),
flokulasi dan sedimentasi (pengendapan).
Sementara pengolahan secara biologi
dengan reaktor biofilter dimana air limbah
mengalami proses anaerob-aerobik dengan
menggunakan sarang tawon.
“Kalau para pelaku industri pengolahan
ikan di Muncar sudah tertarik dan merasa
membutuhkan adanya unit IPAL untuk
mengatasi pencemaran lingkungan yang
bersumber dari limbah industri mereka
maka mereka bisa bekerjasama dengan Tim
Pokja untuk membangun unit IPAL yang
lebih besar dan permanen. Tim Pokja sendiri
bisa merancang dan membangun unit IPAL
berskala lebih besar secara permanen di
sana,” kata Setiyono.
Untuk pembangunan unit IPAL tersebut
Tim Pokja sudah bisa memanfaatkan
berbagai komponen yang tersedia di dalam
negeri kecuali pompa dosing (alat untuk
menginjeksikan bahan kimia) yang sampai
saat ini masih harus diimpor dari Jerman. Di
luar pompa dosing itu seluruh komponen
lainnya diperoleh dari dalam negeri. Dengan
demikian, total kandungan lokal dari unit
IPAL tersebut telah mencapai 95%. ***
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PT Barata Indonesia (Persero)
Sejak Lama Kuasai Teknologi Industri Gula,
Siap Mendukung Pelaksanaan Revitalisasi Industri Gula Nasional

PT. Barata Indonesia sudah sejak lama menguasai teknologi industri gula dan siap mendukung usaha revitalisasi industri gula nasional.

I

ndustri gula di tanah air sudah
berkembang jauh sebelum bangsa
Indonesia berhasil merebut kemerdekaan
dari tangan para penjajah, yaitu pada
era tahun 1700-1800-an. Hal itu sejalan
dengan berkembangnya usaha perkebunan
tebu yang pada awalnya diperkenalkan oleh
para pengusaha kompeni Belanda. Bahkan,
Indonesia yang ketika itu masih dikenal
sebagai Hindia Timur pernah dikenal sebagai
salah satu negara eksportir gula yang cukup
diperhitungkan di pasar dunia.
Namun sayangnya, setelah sekian
ratus tahun berselang, predikat sebagai
salah satu negara eksportir gula yang
cukup diperhitungkan dunia itu lepas
dari genggaman Indonesia. Justru di era
kemerdekaan inilah Indonesia dewasa ini
malah dikenal sebagai salah satu negara
pengimpor gula terbesar dari pasar dunia.
Memang banyak sekali faktor yang
mungkin saja menjadi penyebab merosotnya
kemampuan produksi gula di tanah air, baik
faktor teknis seperti teknologi produksi gula

(termasuk di dalamnya teknologi industri
gula/off farm dan teknologi pertanian/on
farm) maupun faktor non teknis seperti
faktor sosiologis-politis masyarakat, faktor
kebijakan pemerintah, iklim usaha dan faktor
ekonomis lainnya.
Karena itu, untuk mengembalikan
kejayaan industri pergulaan nasional sebagai
salah satu eksportir gula terkemuka dunia,
atau setidaknya mengurangi dan melepaskan
ketergantungan pemenuhan kebutuhan
gula nasional dari pasokan gula impor, maka
langkah revitalisasi industri gula merupakan
langkah yang sangat mendesak untuk
dilakukan. Program revitalisasi industri gula
tersebut merupakan rangkaian kegiatan
yang harus dilakukan secara terpadu dan
komprehensif mencakup revitalisasi yang
terkait dengan faktor teknis maupun non
teknis. Singkatnya, revitalisasi itu harus
dilakukan mulai dari revitalisasi perkebunan
tebu (on farm) hingga restrukturisasi industri
gulanya (off farm) termasuk juga revitalisasi
kebijakan pergulaan nasional.

Tanpa mengesampingkan berbagai
faktor lainnya yang berpengaruh terhadap
industri pergulaan nasional, faktor teknis
khususnya masalah teknologi industri gula
memegang peranan yang cukup penting
dalam mendukung upaya revitalisasi industri
gula nasional.
Faktor teknis ini berkaitan erat dengan
upaya peningkatan kapasitas produksi
dan efisiensi pengolahan tebu menjadi
gula. Tentu hal ini melibatkan penerapan
teknologi industri termutakhir di bidang
pergulaan termasuk diantaranya mengganti
mesin-mesin pabrik gula yang sudah usang
(peninggalan jaman Belanda) dengan mesinmesin berteknologi mutakhir.
Dari segi penguasaan teknologi industri
gula, Indonesia sebetulnya tidak begitu
ketinggalan dibandingkan dengan negara
lain. Sebab, sejumlah perusahaan di dalam
negeri selama ini ternyata sudah mampu
memproduksi mesin-mesin industri gula
dengan kualitas yang cukup handal.
Tampaknya tidak banyak warga
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Indonesia yang mengetahui kemampuan
dan kompetensi perusahaan-perusahaan
nasional, khususnya badan usaha milik negara
(BUMN) di bidang permesinan industri gula.
Padahal diantara perusahaan-perusahaan
BUMN tersebut banyak yang telah memiliki
kemampuan dan kompetensi yang cukup
membanggakan, baik dalam skala nasional,
regional maupun internasional.
Salah satu diantaranya adalah PT Barata
Indonesia (Persero), sebuah perusahaan
milik negara yang bergerak di bidang industri
pengecoran logam (foundry), manufaktur
dan EPC (Engineering, Procurement and
Construction). Perusahaan yang berstatus
sebagai perusahaan milik negara sejak
tahun 1971 ini telah memiliki pengalaman
panjang di bidang industri manufaktur mesin.
Sebab, perusahaan tersebut merupakan
hasil penggabungan dari dua perusahaan
Belanda, yaitu NV. Braat Machine Fabriek
yang didirikan sejak tahun 1901 dan Machine
Fabriek & Werf NV. Molen Fliet yang didirikan
sejak tahun 1920.
Di bidang EPC, PT Barata Indonesia
(Persero) mampu melakukan rancang
bangun berbagai peralatan handling di
pelabuhan, pabrik gula (pembangunan pabrik
baru maupun rekondisi pabrik lama), pabrik
minyak kelapa sawit, fasilitas bandara dan
pembangkit listrik.
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Di bidang manufaktur, PT Barata
Indonesia (Persero) mampu memproduksi
berbagai peralatan untuk berbagai keperluan
seperti untuk sektor minyak dan gas (heat
exchanger, pressure vessel, boiler, HRSG,
condenser, pipa, deaerator dan tanki),
peralatan pembangunan jalan (road roller,
asphalt sprayer, stamper, stone crusher), hydro
mechanical (water gate, trash rack, penstock,
hydro turbine), agro industri (peralatan pabrik
gula dan komponennya), proses industri
(pabrik semen dan peralatannya, peralatan
industri pertambangan, peralatan industri
kimia), konstruksi baja (jembatan baja untuk
kereta api maupun untuk jalan darat lainnya),
permesinan berat (pembuatan gear dan alat
berat).
Di bidang pengecoran logam, PT Barata
Indonesia (Persero) mampu memproduksi
berbagai komponen untuk berbagai industri
lainnya, seperti berbagai komponen bergerak
(bogie kereta api, automatic coupler,
shoulder/rail clip housing, knuckle, axle box),
industri semen (liners, hammer mills, grate
plates, wobblers, nose ring, grinding balls),
industri pertambangan (dredge buckets,
bucket teeth, jaw crushers, comminution
parts, slurry pumps), komponen otomotif
(trunnion, hanger, piston rings, camshaft),
industri kimia (distributor pipe, impeller,
pump casing, komponen pabrik kertas),
industri perkapalan (rudder horn, rudder

frame, anchor, bollards).
Selain mampu memproduksi berbagai
jenis mesin dan peralatan pabrik, PT Barata
Indonesia (Persero) juga telah terbukti
mampu melaksanakan proyek putar kunci
(turn key project) pembangunan sejumlah
pabrik gula di tanah air. Sebagai contoh Pabrik
Gula (PG) Pelaihari di Kalimantan Selatan
dan PG Paguyama di Gorontalo merupakan
contoh dua pabrik yang pembangunannya
dilakukan sepenuhnya oleh PT Barata
Indonesia (Persero).
Selain itu, PT Barata Indonesia sudah
sejak lama memproduksi berbagai mesin dan
komponen mesin untuk kebutuhan pabrik
gula seperti mill stands dan mill roll yang kini
sudah banyak dipergunakan di pabrik gula
milik swasta maupun negara seperti PG Sei
Semayang, PG Ngadirejo dan PG Gempol
Kerep (milik PT Perkebunan Nusantara/
PTPN X). Komponen mesin giling tebu (mill
roll) merupakan salah satu komponen pabrik
gula yang harus selalu diganti secara rutin
setiap 2-3 tahun. Karena itu, kebveradaan
PT Barata Indonesia (Persero) sebagai
pembuatan komponen mesin untuk pabrik
gula memegang peranan yang cukup penting
dalam rangka mendukung kegiatan operasi
pabrik gula di dalam negeri.
PT Barata Indonesia (Persero) juga telah
berhasil melaksanakan kegiatan peningkatan
kapasitas pengolahan PG Krebet (milik
PT Rajawali Nusantara Indonesia/RNI) di
Malang, Jawa Timur dari 4.000 ton tebu per
hari (ton cane per day/TCD) menjadi 10.000
TCD.
Kini PT Barata Indonesia (Persero) juga
sedang mengembangkan pembuatan pabrik
gula mini dengan kapasitas produksi 200
TCD untuk luasan kebun tebu yang tidak
begitu luas, yaitu sekitar 350 hektar. Dengan
luasan kebun tebu tersebut, pabrik gula mini
dapat dioperasikan oleh kelompok tani yang
mengelola dan mengusahakan kebun tebu
tersebut. Prototipe pabrik gula mini yang
dikembangkan PT Barata Indonesia (Persero)
tersebut kini sedang diuji coba di Kediri, Jawa
Timur.
Selama ini PT Barata Indonesia (Persero)
juga telah terlibat secara intens dalam upaya
pengembangan kemampuan pabrik gula
di dalam negeri. Terlebih lagi kebanyakan
perusahaan pengelola pabrik gula di tanah
air selama ini umumnya tidak membangun
pabrik gula baru melainkan meng-up-grade
pabrik gula yang sudah ada untuk ditingkatkan
kemampuan produksinya. ***
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H. Dahlan Beta
Perajin Topi Serat Lontar dari Takalar, Sulsel

H. Dahlan Beta

K

erajinan topi dari serat tanaman
lontar merupakan salah satu produk
kerajinan tradisional yang telah
menjadi kerajinan khas masyarakat
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Kini,
produk kerajinan yang terbuat dari anyaman
serat lontar tersebut tidak hanya dikenal
masyarakat pembeli dari dalam negerti tetapi
juga oleh kalangan pembeli dari luar negeri.
Kelangsungan dari industri kerajinan
tradisional dari anyaman serat lontar tersebut
tentu saja tidak terlepas dari peranan para
perajin anyaman serat lontar yang sudah
bertahun-tahun
lamanya
menggeluti
industri tersebut. Salah satu dari para perajin
anyaman serat lontar di wilayah Kabupaten
Takalar itu adalah H. Dahlan Beta. Dahlan
yang tergabung dalam Kelompok Usaha

Bersama (KUB) Pattingalloang yang terletak
di Desa Bonto Kassi, Kecamatan Galesong
Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan
menggarap industri kerajinan topi dari
anyaman serat lontar bersama 84 perajin
lainnya.
Dahlan memulai kegiatan usaha kerajinan
topi anyaman serat lontar sejak tahun 1999.
Bersama 84 orang perajin anyaman serat
lontar lainnya, Dahlan membangun usaha
bersama KUB Pattingalloang. Berbagai
produk topi seperti topi cowboy, topi pet,
songkok oval dan songkok haji diproduksi
para perajin yang tergabung di KUB
Pattingalloang. Dengan bantuan pemerintah
daerah dan Ditjen Industri Kecil Menengah,
Departemen Perindustrian, para perajin topi
tersebut mampu mengembangkan desain-

desain baru produk topi anyaman serat lontar
yang sangat indah dan menarik.
Selain memproduksi kerajinan topi dari
anyaman serat lontar, Dahlan dan kawankawan juga memproduksi berbagai kerajinan
lainnya dari anyaman serat lontar seperti
gelang, gantungan kunci, kipas dan anyaman
gerabah.
Serat
lontar
sendiri
sebetulnya
merupakan bagian tanaman lontar yang
diambil dari bagian pelepah daun. Serat
lontar tersebut baru dapat diambil dari
bagian pelepah daun setelah melalui proses
penumbukan. Pelepah daun lontar yang telah
ditumbuk kemudian direndam dengan air
selama 5 sampai 7 hari. Setelah direndam,
pelepah yang telah ditumbuk itu kemudian
dibersihkan dengan air untuk memisahkan
bagian serat dari bagian umbi (pati) pelepah.
Serat yang diperoleh kemudian dikeringkan
sampai tingkat kekeringan tertentu.
Proses selanjutnya adalah proses
pewarnaan. Pada proses ini, serat lontar
bisa diberi warna sesuai dengan pesanan
atau keinginan pembuat atau bisa juga tidak
diwarnai sama sekali untuk memunculkan
warna naturalnya.
Sebagai bahan baku untuk industri
kerajinan anyaman topi, serat lontar
memiliki sejumlah kelebihan. Kelebihan
tersebut muncul terutama karena sifat serat
lontar yang lentur, halus namun kuat dan
tahan lama walaupun tanpa mendapatkan
perlakuan pengawetan dengan bahan kimia.
Berdasarkan pengalaman Dahlan, serat
lontar yang tidak mendapatkan perlakuan
pengawetan dengan bahan kimia mampu
bertahan minimal 10 tahun lamanya tanpa
mengalami pelapukan ataupun kerusakan.
Melalui
usaha
bersama
KUB
Pattingalloang kini Dahlan rata-rata mampu
memproduksi 1.500 buah berbagai jenis topi
setiap bulannya. Khusus untuk produksi
songkok oval, KUB Pattingalloang setiap
bulannya memproduksi 1.000 buah yang
seluruhnya dikirim ke pasar Tanah Abang,
Jakarta. Sementara itu, produk topi cowboy
pernah diekspor ke Jepang dan Jerman,
disamping dipasarkan di pasar lokal.
Di pasar domestik, Dahlan menjual
produk topi anyaman lontar dengan harga
yang bervariasi mulai dari Rp 25.000 per buah
sampai Rp 75.000 per buah. Topi songkok oval
dan songkok haji umumnya dijual dengan
harga Rp 25.000 per buah sedangkan topi
cowboy dijual dengan harga Rp 75.000 per
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Kerajinan topi dari serat tanaman lontar asal Kabupaten Takalar, buatan H. Dahlan Beta

buah. Sementara topi raja Bugis Makassar
yang anyamannya diselingi dengan benang
emas dijual dengan harga yang lebih tinggi
lagi.

Sejak Lama
Kabupaten Takalar, sekitar 40 km arah
selatan dari ibukota provinsi Sulawesi
Selatan, Makassar, sudah sejak lama dikenal
sebagai satu dari dua kabupaten di Provinsi
Sulawesi Selatan yang memiliki daya tarik
kerajinan topi tradisional dari anyaman serat
lontar yang sangat indah. Kegiatan industri
kerajinan topi tradisional di Kabupaten Takalar
ini sangat khas dan unik serta termasuk
industri kerajinan yang langka, tidak hanya di
Indonesia tetapi juga di dunia.
Sejak jaman kejayaan kerajaan Bugis
Makassar, wilayah Takalar memang sudah
terkenal sebagai pusat kerajinan topi serat
lontar. Bahkan, keturunan kalangan raja-raja
dan bangsawan kerajaan Bugis Makassar
hingga kini tetap menjadikan topi yang
terbuat dari anyaman serat lontar sebagai
topi kebesaran lambang kerajaan.
Tumbuh dan berkembangnya industri
kerajinan tradisional serat lontar di Takalar
tidak terlepas dari tersedianya sumber bahan
baku serat lontar secara melimpah di wilayah
tersebut. Sebab, Kabupaten Takalar memang
dikenal sebagai salah satu kabupaten yang
kaya akan sumber hayati tanaman lontar.
Masyarakat Takalar sendiri sudah terbiasa
membudidayakan tanaman lontar secara
turun temurun, selain untuk diambil buahnya
untuk dikonsumsi, pelepah tanaman lontar
juga sangat berguna untuk dimanfaatkan
seratnya sebagai sumber bahan baku bagi
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industri kerajinan topi tradisonal.
Dalam sejarah kerajaan di Indonesia pun
tanaman lontar yang merupakan sejenis
tanaman palem-paleman sudah sejak lama
dikenal sebagai tanaman yang sangat
bermanfaat. Selain buahnya dapat dikonsumsi
masyarakat, daun lontar juga sudah sejak
lama dimanfaatkan kalangan pujangga, empu
dan sastrawan jaman dulu kala sebagai media
untuk menuliskan dan mencatat berbagai
karya sastra atau pun dokumen kenegaraan.
Daun lontar yang sudah dikeringkan memiliki
kekuatan untuk bertahan sampai puluhan,
bahkan ada catatan peninggalan sejarah yang
sudah tertulis selama ratusan tahun lamanya
pada helaian daun lontar.
Pelepah daun lontarnya sendiri dapat
dimanfaatkan untuk memproduksi serat

yang memiliki kekuatan dan daya tahan yang
sangat mengagumkan. Bahkan, kabarnya
serat yang terbuat dari pelepah daun lontar
merupakan serat alam yang paling kuat yang
pernah ada di dunia.
Kini industri anyaman serat lontar di
Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini sudah
menjadi bagian dari warisan kebudayaan
tradisional masyarakat Takalar. Sebagai bagian
dari warisan budaya masyarakat Takalar,
industri kerajinan tersebut selain patut
dilestarikan juga perlu terus dikembangkan
agar dihasilkan produk-produk baru dari
anyaman serat lontar yang lebih bermutu
dan inovatif sehingga makin diminati oleh
masyarakat konsumen. ***
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Elly Susilawati

Wanita Single Parent, Pengusaha Industri Sepatu

D

itinggal
suami
tercinta
menghadap Illahi Robbi bukanlah
halangan
untuk
berkarya
menghasilkan produk berdaya
saing. Itulah gambaran sekilas tentang Elly
Susilawati, seorang ibu rumah tangga beranak
tiga yang terpaksa menjalani kehidupannya
sebagai single parent, namun di tengah
kesibukannya mengurus rumah tangga juga
masih sempat mengelola usaha industri
sepatunya.
Elly yang ditinggal suami akibat penyakit
jantung akut pada tahun 2002 justru semakin
tertantang untuk mengembangkan usaha
industri sepatu yang dirintisnya sejak tahun
1999. Tekanan ekonomi ibukota Jakarta yang
makin berat dan penyakit stroke yang dialami
sang suami ketika itu, memaksa Elly berpikir
keras mencari tambahan penghasilan bagi
keluarga. Usaha industri pun dipilih Elly
karena selama ini dia cukup mengenal

berbagai model sepatu yang sempat populer
pada jamannya.
Pada tahun 1999 itulah Elly mulai
memberanikan diri mendirikan usaha
pembuatan sepatu. Walaupun sebelumnya
Elly tidak memiliki pengalaman bisnis sepatu,
namun pengetahuan Elly tentang berbagai
jenis model sepatu bermerek dan mahal
yang sering dipakainya ketika masih remaja,
membuatnya memahami betul karakteristik
sepatu yang enak dan nyaman dipakai,
termasuk bagi mereka yang memiliki kaki
cacat.
Berangkat dari folosofi bahwa setiap
manusia dilahirkan ke dunia dalam kondisi
fisik yang berbeda, Elly lebih memilih segmen
pasar sepatu kulit hand made yang benarbenar sesuai dengan ukuran fisik pelanggan.
Karena menurut Elly, tidak ada dua manusia
di dunia ini yang memiliki penampilan,
bentuk maupun ukuran fisik yang persis

Elly Susilawati
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sama, termasuk bentuk dan ukuran kaki.
Bahkan, tidak jarang insan yang dilahirkan ke
dunia memiliki bentuk dan ukuran kaki yang
berbeda antara kaki kanan dan kaki kirinya.
Dengan falsafah bahwa setiap manusia
dilahirkan ke dunia dalam kondisi fisik yang
berbeda, Elly yang berasal dari kota Garut,
Jawa Barat, menerapkan konsep pemasaran
‘sepatu mencari kaki’. Konsep tersebut lebih
menekankan bahwa bentuk dan ukuran kaki
berbeda-beda antara seseorang dengan yang
lain. Dengan demikian, untuk mendapatkan
kenyamanan dalam menggunakan sepatu,
seorang pelanggan harus meluangkan
waktunya untuk mengukur kakinya agar
diperoleh sepatu yang pas dan sesuai dengan
ukuran dan bentuk anatomis kakinya.
Dengan konsep tersebut, Elly memberikan
alternatif kepada pelanggan, khususnya
mereka yang memiliki bentuk dan ukuran
kaki yang tidak normal, sepatu yang sesuai
dengan bentuk dan ukuran kaki pelanggan.
Lebih-lebih bagi pelanggan yang memiliki
bentuk dan ukuran kaki yang ‘bermasalah’,
seperti ukurannya atau pun bentuknya yang
tidak sesuai dengan standard ukuran dan
bentuk sepatu yang diproduksi massal dan
dijual di toko-toko sepatu.
“Konsep pembuatan sepatu yang kami
jalankan memang mengharuskan kami
mengukur setiap kaki pelanggan. Cetakan atau
mal sepatu pun dibuat untuk setiap pelanggan
dengan mengikuti anatomi kakinya. Dengan
cara itu sepatu yang dihasilkan sesuai dengan
ukuran kaki pemesan sehingga enak dan
nyaman dipakai, termasuk oleh para pemilik
kaki yang kurang normal dan cacat. Bahkan
dengan konsep tersebut, orang yang punya
kaki cacat bisa menggunakan sepatu dengan
nyaman dan tetap bisa tampil menarik dan
percaya diri,” kata Elly.
Elly mengaku penerapan konsep
‘sepatu mencari kaki’ dilatarbelakangi oleh
pengalaman pribadi Elly sendiri yang memiliki
bentuk dan ukuran kaki yang kurang normal.
Karena itu, Elly membutuhkan sepatu yang
sesuai dengan ukuran dan bentuk kakinya
agar sepatunya bisa enak dipakai dan tetap
dapat tampil cantik dan menarik.

harganya mahal hanya untuk mengetahui
karakteristiknya. Dari proses belajar tersebut
Elly kemudian mencoba membuat cetakan/
mal sepatu sendiri dan mengembangkan
desain-desain sepatu yang baru.
Dengan modal awal berupa satu unit
mesin jahit dan uang tunai Rp 500.000, Elly
memulai usaha industri sepatu kulitnya.
Dengan dibantu oleh tiga anak laki-lakinya
yang memasarkan produk sepatu kepada
tetangga sekitar rumahnya, teman kuliah,
dosen dan kenalan dari mulut ke mulut.
Di luar dugaan, sepatu produksi Elly
ternyata mendapat sambutan cukup antusias
dari para pembelinya. Bahkan, karena merasa
puas dengan produk sepatu pesanannya,
para pembeli itu kembali memesan sepatu
dari Elly manakala mereka membutuhkan
sepatu baru.
Kunci sukses dari industri sepatu
kulit yang dikelola Elly adalah karena
dalam memproduksi sepatu Elly selalu
mengutamakan kualitas produk khususnya
menyangkut kenyamanan dalam penggunaan
maupun dalam desain dan kerpihan
pengerjaan. Para konsumen yang memesan
sepatu kepada Elly umumnya mengaku puas
dengan sepatunya karena sesuai dengan
bentuk anatomi kaki pemesan.
Elly menjual sepatunya dengan harga
mulai Rp 300.000 hingga Rp 1 juta per
unit. Namun Elly tidak membeda-bedakan
harga sepatu antara pelanggan berkantong
tebal seperti menteri dengan pelanggan
berkantong tipis seperti mantra, antara
pelanggan yang memiliki kaki normal dan

Otodidak
Elly mempelajari model-model sepatu
bermerek tersebut secara otodidak.
Untuk mempelajari desain sepatu secara
detil, kadang-kadang Elly terpaksa harus
membongkar sepatu bermerek terkenal yang
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Sepatu merek Ethree buatan Elly Susilawati

pelanggan yang berkaki kurang normal/cacat.
Padahal untuk pembuatan sepatu pelanggan
yang berkaki kurang normal tingkat kesulitan
maupun material dalam pembuatannya
jauh lebih banyak ketimbang sepatu untuk
pelanggan berkaki normal.
Setelah kegiatan usaha industri sepatu
kulitnya berjalan selama tiga tahun, pada bulan
Februari 2001 Elly secara resmi mendirikan
perusahaan berbadan hukum dengan nama
PT Ethree Abadi. Nama tersebut merupakan
gabungan dari huruf pertama namanya yaitu
E dan three mewakili tiga orang anaknya.
Untuk kegiatan produksi, Elly kini dibantu
9 orang karyawan tetap serta beberapa orang
karyawan tidak tetap yang diupah dengan
sistem borongan. Jumlah karyawan borongan
bisa ditambah sewaktu-waktu kalau ada
pesanan dalam jumlah banyak. Dalam
keadaan normal, rata-rata Elly memproduksi
150 pasang sepatu setiap bulannya.
Kini Elly juga mencoba membuat sepatu
kesehatan bekerjasama dengan yayasan
orthopedi di sejumlah rumah sakit seperti
dengan Rumah Sakit Fatmawati, Rumah
Sakit Setia Mitra dll. Sepatu kesehatan
dimaksud adalah sepatu yang disesuaikan
dengan kondisi kesehatan dan bentuk tulang
kaki konsumen, seperti sepatu untuk orang
yang berpenyakit beri-beri, asam urat dll.
Untuk pelanggan yang memiliki kaki kurang
normal, Elly mampu memberikan solusi
dengan menciptakan sepatu yang sesuai
sehingga pelanggan dapat menggunakan
sepatu dengan nyaman sekaligus bisa tampil
menarik. ***
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Saatnya Indonesia Memiliki Kebijakan
Gula yang Komprehensif
Oleh: Retno Widiowardhani
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ermasalahan pergulaan di tanah
air seakan-akan tidak pernah ada
hentinya sehingga hampir setiap
tahun permasalahaan itu selalu
muncul. Walaupun produksi gula di dalam
negeri cenderung terus meningkat secara
signifikan setiap tahun, namun permasalahan
itu seolah tidak pernah selesai dan selalu
membayangi negara yang pernah dikenal
masyarakat internasional sebagai salah satu
eksportir gula terkemuka di dunia ini.
Hampir setiap tahun pula masalah
pergulaan ini selalu membayangi masyarakat
di tanah air tanpa adanya solusi yang mantap
dan permanen untuk jangka panjang.
Permasalahan yang muncul pun hampir
selalu sama setiap tahun, yaitu seputar
keluhan petani mengenai rendahnya harga
gula di pasar domestik yang sering kali dinilai
tidak menguntungkan bagi petani tebu.
Permasalahan lainnya adalah adanya persepsi
kekurangan pasokan gula di dalam negeri
sehingga diperlukan tambahan pasokan dari

impor.
Mengapa hal ini bisa terjadi di negeri
yang sejak lama memproklamirkan diri
sebagai negara agraris ini? Padahal kalau
dilihat dari neraca produksi, sebetulnya
kemampuan produksi gula di dalam negeri
dalam dua tahun terakhir ini terus tumbuh
dan produksinya makin mendekati angka
kebutuhan gula nasional. Apalagi kalau para
pelaku dan pengambil keputusan di negeri
ini memandang permasalahan gula ini secara
utuh atau komprehensif, mulai dari on farm
sampai off farm, termasuk di dalamnya
masalah perkebunan tebu, pabrik gula,
industri gula rafinasi dan industri pengolahan
berbasis gula lain.
Adanya pembedaan antara gula
konsumsi dengan gula rafinasi yang
ditetapkan di dalam Surat Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan
(Menperindag) Nomor 527/MPP/Kep/9/2004
telah menimbulkan permasalahan tersendiri
bagi upaya pemenuhan gula di dalam negeri.

Dalam kebijakan tersebut gula konsumsi
atau gula putih atau gula pasir atau white
plantation sugar ditetapkan sebagai gula yang
diperuntukan bagi konsumsi masyarakat dan
rumah tangga. Sedangkan gula rafinasi hanya
diperuntukan sebagai bahan baku untuk
industri dan tidak boleh masuk ke pasar di
dalam negeri sebagai gula konsumsi.
Pemisahan atau dikotomi antara gula
konsumsi yang dalam hal ini didefinisikan
sebagai gula putih tebu atau white plantation
sugar dengan gula untuk industri (misalnya
untuk industri makanan, minuman,
confectionary dan farmasi) yang dalam hal
ini didefinisikan sebagai gula rafinasi, telah
menimbulkan kerancuan dalam penataan
kebijakan pergulaan nasional. Sebab, dalam
kenyataannya di lapangan sebagian gula
rafinasi ada juga yang masuk ke pasar
gula konsumsi, demikian juga dengan gula
konsumsi sebagian ada juga yang masuk ke
industri makanan dan minuman. Hal itulah
yang selama ini selalu menjadi sumber
Media Industri 49

Artikel
Ekonomi
& Bisnis
Kebijakan

permasalahan pergulaan di dalam negeri.
Memang seharusnya pembedaan itu
tidak perlu dilakukan, biarkanlah pasar (dalam
hal ini konsumen) sendiri yang menentukan
apakah akan menggunakan white plantation
sugar atau akan menggunakan gula rafinasi.
Pemerintah cukup menetapkan standard
gula yang layak dikonsumsi langsung atau
memenuhi syarat sebagai food grade product.
Pemerintah tidak perlu mengatur mekanisme
pasar yang ada. Sebab, gula rafinasi sendiri
sebetulnya merupakan jenis gula yang sangat
layak untuk dikonsumsi apabila dilihat dari
sisi kesehatan, kebersihan dan lain-lain.
Bahkan, kalau dilihat dari sudut pandang
kesehatan, yang disebut dengan gula rafinasi
sebetulnya lebih higienis dan lebih sehat
untuk dikonsumsi secara langsung ketimbang
gula putih/gula pasir mengingat rula rafinasi
memiliki kandungan sulfida dan kandungan
kotoran yang jauh lebih rendah ketimbang
gula putih/gula pasir.
Bahkan, di negara-negara maju yang
sudah lebih memperhatikan aspek higienis
dan kesehatan masyarakat, yang disebut
dengan gula konsumsi itu adalah ya gula
rafinasi. Sedangkan di Indonesia sendiri
dengan adanya pembedaan antara gula
putih/gula pasir sebagai gula konsumsi dan
gula rafinasi sebagai bahan baku untuk
industri telah menimbulkan mispersepsi dan
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pembentukan opini yang sangat menyesatkan
bagi masyarakat. Dengan dikotomi itu
seakan-akan jenis gula yang layak dikonsumsi
langsung hanyalah gula putih, sedangkan
gula rafinasi dipersepsikan sebagai gula yang
tidak layak untuk dikonsumsi secara langsung
karena masih berupa bahan baku untuk
industri makanan, minuman dan lain-lain.
Selain itu, adanya pembedaan antara
gula rafinasi dengan gula konsumsi pun telah
menimbulkan kerancuan dalam neraca gula
nasional. Sebab, dengan pembedaan itu,
neraca yang muncul seakan-akan Indonesai
selalu mengalami kekurangan pasokan
gula sehingga setiap tahun Indonesia harus
selalu mengimpor gula putih dari luar negeri
(walaupun pada kenyataannya gula putih
yang diimpor itu sebetulnya gula rafinasi juga
mengingat di negara produsen gula di luar
negeri yang disebut dengan gula konsumsi
itu ya gula rafinasi).
Untuk menciptakan iklim usaha
pergulaan yang kondusif di dalam negeri
maka tidak bisa dihindari lagi pemerintah
perlu menciptakan kebijakan pergulaan
yang komprehensif yang tidak membedabedakan antara gula konsumsi dan gula
rafinasi. Demikian juga dengan perhitungan
neraca gula di dalam negeri maka pemerintah
harus berani mengambil keputusan untuk
menyatukan neraca gula baik untuk gula

konsumsi maupun gula rafinasi.
Selain itu, pemerintah juga perlu
mengharmoniskan kebijakan pergulaan
antar departemen yang selama ini terkesan
kurang seiring. Departemen-departemen
terkait seperti Departemen Pertanian,
Departemen Perindustrian, Departemen
Perdagangan dan Departemen Keuangan
seharusnya memiliki visi dan misi yang sama
dalam mengembangkan industri pergulaan
di dalam negeri. Dengan visi dan misi yang
sama itu maka diharapkan perbedaan
kebijakan yang selama ini terjadi tidak akan
terulang lagi. Mungkin dalam hal ini sudah
waktunya bagi Dewan Gula Indonesia (DGI)
untuk mengambil peran yang lebih dominan
dalam menyelaraskan kebijakan pergulaan
tersebut.
Demikian juga dengan kebijakan tarif bea
masuk (BM), pemerintah sudah waktunya
memikirkan untuk mengharmoniskan tarif
BM antara produk bahan baku dengan
produk hilirnya. Sebagai contoh bahan baku
gula dikenakan tarif BM yang lebih rendah
ketimbang produk hilirnya seperti permen,
sirup dan lain-lain. Kebijakan harmonisasi
tarif BM tersebut selain akan mendorong
kegiatan produksi gula di dalam negeri
juga akan mampu membangkitkan industri
pengolahan berbasis gula di tanah air.
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