No. 23.VII.2006

Kinerja Ekspor Sektor
Industri Nasional
Tetap Prima

KINI ...
SOLID DAN BANGKIT

Majukan
Karya Anak Bangsa
Berjaya di Pasar Lokal
Bersaing di Pasar Global

Susunan Redaksi
No. 23.VII.2006

Pemimpin Umum

Agus Tjahajana
Pemimpin Redaksi

Joni Suwandi
Wakil Pemimpin Redaksi

Hartono
Redaktur Pelaksana

Gunawan Sanusi
Anggota Redaksi

I.G.N Negari, Rustam Effendi, Intan Maria
Photographer/Dokumentasi

J. Awandi, Djuwansyah
Tata Usaha

Sukirman, Dedi Maryono,
S. Lambut, Sarwiko

Para pembaca yang tidak berkesempatan memperoleh
Media Industri atau memerlukan informasi kebijakan
industri dapat mengakses ke website: http://www.
dprin.go.id

Alamat Redaksi :
Biro Umum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53
Jakarta 12950
Telp. : 021-5251661, 5255509 pes 4023

Daftar Isi
Laporan Utama ...5
-

Kinerja Ekspor Sektor Industri
Nasional Tetap Prima
Sukses Besar PPI 2006,
Indikasi Meningkatnya Kecintaan
Masyarakat terhadap Produk DN

-

Kebijakan ... 14
-

Menperin: Larang Ekspor Molasis
Menperin: Maksimalkan Produk/Jasa
DN dalam Proyek PLTU 10.000 MW
Industri Sepeda Motor Diperkirakan
Baru Pulih Tahun 2007
Menkeu Terbitkan Fasilitas
Pembebasan BM Gula Kasar Selama
Enam Bulan

Ekonomi & Bisnis ... 22
-

Ekspor Bulan Juli Mencapai Rekor Baru
Investasi Jepang Tertinggi, Selama
Semester I 2006 Meningkat 110%
Daihatsu Jadikan Indonesia Sebagai
Basis Produksi Mobil
Penjualan Mobil Tahun 2006
Diperkirakan 300.000-350.000 Unit
Merosotnya Penjualan Kendaraan
Bermotor Pengaruhi Pasar Komponen
Pengembangan BBN Perlu Skema
Subsidi
Produksi Biodiesel Marak, Harga
Gliserin Anjlok
24 Industri Kompor Gas Siap Penuhi
Kebutuhan di Dalam Negeri
Pengembangan Industri Minuman Teh
Sangat Prospektif

Insert ... 38
-

APP Menuju Kebangkitan

Teknologi ... 42
-

Rumah Tahan Gempa dan Banjir
Rekayasa Fakultas Kehutanan IPB
PT Sumber Piranti, Meniti
Pengembangan Industri Rekayasa

Profil ... 45
-

Lindawati Wijaya Dengan Industri
Sirup Markisanya

 Media Industri

PengantarRedaksi
Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Tahun 2006 pun tidak
terasa sudah melewati separuh masa perjalanannya dan kini kita
berada di paruh kedua dari tahun 2006. Banyak sudah peristiwa yang
terjadi selama semester pertama tahun 2006. Namun apabila dilihat
dari kacamata ekonomi, tampaknya perjalanan selama semester
pertama ini tidak semulus yang terjadi pada tahun 2005 lalu.
Sejumlah indikator ekonomi makro memperlihatkan kinerja
yang menurun dibandingkan kinerja ekonomi tahun 2005 terutama
menyangkut pertumbuhan ekonomi yang hanya 4,5%. Pertumbuhan
ekonomi yang relatif lebih rendah tersebut membawa berbagai
konsekuensi ekonomi yang kurang menggembirakan, seperti
penyerapan tenaga kerja yang melamban dan melemahnya daya beli
masyarakat.
Melemahnya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dihindari dan
berdampak kepada tingkat pertumbuhan industri yang selama
semester pertama 2006 mengalami penurunan dibandingkan
dengan tingkat pertumbuhan industri semester pertama tahun
2005 maupun tingkat pertumbuhan industri rata-rata selama tahun
2005. Jika pada tahun 2005 pertumbuhan industri masih mencapai
5,85%, pada semester pertama 2006 pertumbuhan industri menyusut
tinggal 3,58%.
Penyebab utamanya tidak lain adalah dampak dari kenaikan bahan
bakar minyak (BBM) yang diputuskan pemerintah pada Oktober 2005
lalu dan dampaknya masih dirasakan oleh para pelaku ekonomi di
negeri ini karena kenaikan harga BBM tersebut cukup tinggi, yaitu
mencapai 126%. Kenaikan harga BBM tersebut telah mendorong
kenaikan berbagai produk lainnya termasuk kenaikan biaya produksi
di berbagai industri. Tentu saja hal ini mengakibatkan tingkat inflasi
pun mengalami kenaikan cukup signifikan.
Kondisi itu harus segera dipulihkan agar perekonomian nasional
bisakembalibergairah,terutamamenyangkutperbaikankesejahteraan
masyarakat,pengurangan angka kemiskinan,penyerapan tenaga kerja
dan peningkatan daya beli masyarakat. Tentu saja untuk memulihkan
kembali kondisi ekonomi itu diperlukan upaya dan kerja keras dari
seluruh stakeholder negeri ini, termasuk di dalamnya para stakeholder
di sektor industri..
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Kinerja Ekspor Sektor
Industri Nasional Tetap
Prima
Ekspor Produk Industri Selama Semester I Tahun 2006 Tumbuh 12,5%

D

i tengah melambannya
pertumbuhan
industri
nasional dewasa ini, ternyata
kinerja ekspor berbagai industri selama
semester I tahun 2006 masih tetap
memperlihatkan peningkatan yang
cukup signifikan. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS), pada enam
bulan pertama tahun 2006 (JanuariJuni) nilai ekspor produk industri
nasional mencapai US$ 30.380,4 juta
atau mengalami kenaikan sebesar 12,1%
dibandingkan dengan nilai ekspor
produk industri yang dicapai pada
semester I tahun 2005 yang mencapai
US$ 27.096,3 juta.
Beberapa kelompok industri yang
mengalami pertumbuhan nilai ekspor
terbesar selama semester I tahun 2006
antara lain adalah industri Permata
dan Perhiasan yang mengalami
pertumbuhan 134,4% dari US$ 161,0
juta pada semester I tahun 2005 menjadi
US$ 377,4 juta pada semester I tahun
2006, industri Karet dan Barang dari
Karet yang mengalami pertumbuhan
ekspor 57,4% dari US$ 1.641,3 juta pada
semester I tahun 2005 menjadi US$
1.508,4 juta pada semester I tahun 2006,
dan industri Besi Baja, Mesin & Otomotif
yang ekspornya tumbuh 30,6% dari
US$ 1.307,7 juta pada semester I tahun
2005 menjadi US$ 1.707,6 juta pada
semeseter I tahun 2006.

Kegiatan bongkar muat peti kemas di pelabuhan

Beberapa industri lainnya yang juga
mengalami pertumbuhan nilai ekspor
cukup tinggi selama semester I tahun
2006 adalah industri Lemak & Minyak
Nabati (naik 23,4% dari US$ 2.211,5 juta
pada semester I tahun 2005 menjadi US$
2.729,2 juta pada semester I tahun 2006),
industri Makanan dan Minuman (naik
22,5% dari US$ 455,4 juta pada semester I
tahun 2005 menjadi US$ 557,8 juta pada
Media Industri 
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Sementara itu, masih berdasarkan
data BPS, pertumbuhan industri
manufaktur (nonmigas) nasional selama
semester I tahun 2006 mengalami
perlambatan dari 6,86% pada tahun
2005 menjadi 3,58% pada semester
I tahun 2006. Bahkan tiga kelompok
industri, yaitu industri Barang Kayu dan
Hasil Hutan, industri Kertas dan Barang
Cetakan serta industri Semen dan
Bahan Galian Non Logam mengalami
pertumbuhan yang negatif, masingmasing -1,35%, -2,28% dan -3,89%.
Padahal pada tahun 2004, pertumbuhan
industri jauh di atas pertumbuhan
semester I tahun 2005 dan semester I
tahun 2006, yaitu mencapai 7,65%.

Industri makanan dan minuman sebagai salah satu industri yang mengalami
pertumbuhan ekspor cukup tinggi

semester I tahun 2006), industri Barang
dari Kulit, Alas Kaki (naik 20,1% dari US$
853,7 juta pada semester I tahun 2005
menjadi US$ 1.025,5 juta pada semester
I tahun 2006), industri Kertas dan
Barang dari Kertas (naik 11,4% dari US$
1.617,6 juta pada semester I tahun 2005
menjadi US$ 1.801,5 juta pada semester
I tahun 2006), industri Tekstil dan Produk
Tekstil (naik 9,4% dari US$ 4.165,4 juta
pada semester I tahun 2005 menjadi
US$ 4.558,9 juta pada semester I tahun
2006) dan industri Kimia Dasar & Kimia
lainnya (naik 0,8% dari US$ 1.788,0 juta
pada semester I tahun 2005 menjadi
US$ 1.802,5 juta pada semester I tahun
2006).
Sementara itu, dua kelompok
industri yang selama ini menjadi
penyumbang devisa cukup besar, yaitu
industri Elektronika, Telematika, Mesin
Listrik dan lainnya serta kelompok
industri Kayu dan Barang dari Kayu,
kinerja ekspornya justru mengalami
pertumbuhan yang negatif
Kelompok industri Elektronika,
Telematika, Mesin Listrik dan lainnya
yang sebetulnya merupakan kelompok
industri penyumbang devisa terbesar,
kinerja ekspornya justru turun 4,2%
dari US$ 5.903,2 juta pada semester I
tahun 2005 menjadi US$ 5.654,2 juta
 Media Industri

pada semester I tahun 2006. Sedangkan
kinerja ekspor kelompok industri Kayu &
Barang dari Kayu mengalami penurunan
sebesar 6,6% dari US$ 1.641,3 juta pada
semester I tahun 2005 menjadi US$
1.532,2 juta pada semester I tahun
2006.
Kinerja ekspor kelompok industri
lainnya tumbuh cukup tinggi, yaitu
14,7% dari US$ 5.326,5 juta pada
semester I tahun 2005 menjadi US$
6.111,1 juta pada semester I tahun
2006.
Walaupun
diwarnai
dengan
pertumbuhan negatif kinerja ekspor
dua kelompok industri unggulan,
yaitu kelompok industri Elektronika,
Telematika, Mesin Listrik dan lainnya
sebesar -4,2% dan kelompok industri
Kayu dan Barang dari Kayu yang turun
-6,6%, namun secara keseluruhan
kontribusi perolehan devisa ekspor
berbagai produk industri tersebut
terhadap total nilai ekspor nasional
(termasuk migas dan nonmigas)
selama semester I tahun 2006 masih
cukup besar. Selama periode tersebut
nilai ekspor berbagai produk industri
mencapai US$ 30.508,5 juta atau 65,02%
dari total nilai ekspor semester I tahun
2006 yang mencapai US$ 46.918,8 juta.

Kelompok industri yang masih
mengalami pertumbuhan positif pada
semester I tahun 2006 adalah industri
Makanan, Minuman dan Tembakau
(2,05%); Tekstil, Barang Kulit dan Alas
Kaki (1,66%); Pupuk, Kimia dan Barang
dari Karet (3,86%); Logam Dasar, Besi
dan Baja (4,82%); Alat Angkut, Mesindan
Peralatan (8,25%), industri lainnya
(4,07%).
Meningkatnya
kinerja
ekspor
produk
industri
di
tengah
melambatnya pertumbuhan industri
bisa diinterpretasikan bermacammacam. Salah satu interpretasi yang
paling mungkin adalah melambatnya
pertumbuhan industri di tengah
melemahnya daya beli masyarakat di
dalam negeri telah mengakibatkan
permintaan produk industri di pasar
domestic mengalami penurunan.
Namun pada saat yang sama permintaan
produk industri di pasar tujuan ekspor
mengalami kenaikan sehingga yang
terjadi adalah ekspor meningkat secara
signifikan.
Interpretasi tersebut juga diperkuat
oleh data impor bahan baku dan bahan
penolong yang mengalami penurunan
sebesar 0,28% dari US$ 22.254,8 juta
pada semester I tahun 2005 menjadi
US$ 22.136,9 juta pada semester I
tahun 2006. Data ini memperlihatkan
bahwa kegiatan industri pengolahan
memang
mengalami
penurunan
karena volume bahan baku/bahan
penolong yang selama ini diimpor
juga mengalami penurunan. Memang
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bisa saja penurunan impor bahan baku
dan bahan penolong terjadi karena
adanya substitusi dari dalam negeri,
namun hal itu kemungkinannya sangat
kecil mengingat industri pendukung
di dalam negeri selama ini juga belum
berkembang baik.
Penurunan kinerja industri selama
semester I tahun 2006 juga sejalan
denganmeningkatnyaporsipemenuhan
kebutuhan barang konsumsi (barang
jadi) di pasar domestik oleh produk
impor. Selama periode tersebut impor
barang konsumsi meningkat 3,92% dari
US$ 2.162,3 juta pada semester I tahun
2005 menjadi US$ 2.247,0 juta pada
semester I tahun 2006. Walaupun selama
periode itu impor barang modal juga
mengalami peningkatan sebesar 7,88%
dari US$ 4.046,3 juta pada semeseter
I tahun 2005 menjadi US$ 4.365,0 juta
pada semester I tahun 2006, namun
peningkatan impor barang modal
tersebut dampaknya terhadap kinerja
industri baru akan dirasakan pada
beberapa bulan berikutnya. Karena
itu, diharapkan pada semester II tahun
2006 kinerja dan pertumbuhan industri

nasional diperkirakan akan mengalami
kenaikan dibandingkan kinerja dan
pertumbuhan industri pada semester
pertama 2006.
Perkiraan
tentang
terjadinya
perbaikan kinerja dan pertumbuhan
industri pada semester II tahun 2006 juga
didukung oleh data realisasi investasi
di sektor industri selama semester I
tahun 2006, baik yang dilakukan oleh
perusahaan dalam rangka Penanaman
Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun
Penanaman Modal Asing (PMA)
yang
masing-masing
mengalami
pertumbuhan sebesar 13,6% dan
82,9%.
Meningkatnya realisasi PMDN dan
PMA di sektor industri selama semester
pertama tahun 2006 tersebut dapat
dipastikan akan mampu mendongkrak
kinerja dan pertumbuhan industri
nasional pada semester II tahun 2006.
Sebab, dengan peningkatan realisasi
tersebut maka pada semester II tahun
2006 akan terdapat sejumlah industri
yang mulai melakukan kegiatan
operasinya.

Elektronika, industri unggulan yang mengalami penurunan ekspor pada semester-I tahun 2006

Realisasi PMDN Sektor Industri s/d
Semester I tahun 2006 (Rp. Miliar)
No.

Uraian

Smstr I
2005

Smstr I
2006

Perubahan
(%)

1.

Makanan

1.871,3

2.055,1

9,8

2.

Tekstil

1,042,7

26,6

-97,4

3.

Barang dr Kulit,
Alas Kaki

0,0

0,0

0,0

4.

Kayu

51,4

540,2

951,0

5.

Kertas &
Percetakan

96,5

27,8

-71,2

6.

Kimia & Farmasi

1.285,7

368,3

-71,4

7.

Karet & Plastik

434,1

99,1

-77,2

8.

Mineral Non
Logam

104,2

57,0

-45,3

9.

Logam, Mesin,
Elektronika

464,0

3.144,6

577,7

10.

Instrumen, Optik
& Jam

0,0

0,0

0,0

11.

KBM, Alat
Angkut lainnya

270,7

116,6

-56,9

12.

Lainnya

45,9

0,0

-100,0

13.

Total

5.666,5

6.435,3

13,6

Realisasi PMA Sektor Industri s/d
Semeseter I tahun 2006 (US$)
No.

Uraian

Smstr I
2005

Smstr I 2006

Perubahan
(%)

1.

Makanan

257,0

175,8

-31,6

2.

Tekstil

22,1

372,5

1.585,5

3.

Barang dr Kulit,
Alas Kaki

10,9

51,5

273,5

4.

Kayu

70,7

7,2

-89,8

5.

Kertas &
Percetakan

6,3

438,4

6.858,7

6.

Kimia & Farmasi

362,8

86,5

-76,2

7.

Karet & Plastik

161,4

86,5

-46,4

8.

Mineral Non
Logam

10.6

78,7

642,5

9.

Logam, Mesin,
Elektronika

305,2

812,7

166,3

10.

Instrumen,
Optik & Jam

2,0

0,2

-90,0

11.

KBM, Alat
Angkut lainnya

162,4

316,4

94,8

12.

Lainnya

18,1

114,6

533,1

13.

Total

1.389,5

2.541,0

82,9

Sebelumnya Departemen Perindustrian pun menetapkan sasaran
kuantitatif pertumbuhann industri
selama tahun 2006 sebesar 7,7% sesuai
dengan target Kebijakan Pembangunan
Media Industri 
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Industri Baja, salah satu industri yang mengalami pertumbuhan nilai ekspor terbesar selama semester-I 2006

Industri Nasional (KPIN), namun
melihat perkembangan pertumbuhan
industri dan pertumbuhan ekonomi
selama semester pertama tahun
2006 yang mengalami perlambatan,
maka sesuai dengan Nota Keuangan
yang disampaikan Presiden RI Susilo
Bambang Yudhoyono pada tanggal
16 Agustus 2006, target atau sasaran
kuantitatif pertumbuhan industri tahun
2006 diturunkan menjadi 6,0%.
Kendati demikian, untuk tahun
2007 Menteri Perindustrian (Menperin)
Fahmi Idris sampai kini belum
merevisi target pertumbuhan industri
sebagaimana disampaikan dalam Rapat
Kerja dengan Komisi VI DPR RI belum
lama ini. Departemen Perindustrian
(Deperin) tetap mempertahankan target
pertumbuhan industri pada tahun 2007
sebesar 7,9% atau sedikit lebih tinggi
 Media Industri

dari target pertumbuhan industri yang
ingin dicapai pada tahun 2006 sebesar
7,7%.
Menperin mengatakan target
pertumbuhan sebesar itu merupakan
gabungan dari target pertumbuhan
yang terjadi pada setiap Kelompok
Lapangan Usaha Industri (KLUI) yang
juga diproyeksikan mengalami kenaikan
walaupun target kenaikannya bervariasi
dari satu KLUI ke KLUI lainnya.
“Setiap
KLUI
diproyeksikan
mengalami pertumbuhan berbedabeda. Industri makanan, minuman
dan tembakau misalnya ditargetkan
tumbuh sebesar 5,0%; tekstil, barang
kulit dan alas kaki 4,5%; barang kayu
dan hasil hutan lainnya 4,0%; kertas
dan barang cetakan 6,8%; pupuk, kimia
dan barang dari karet 8,0%; semen dan
bahan galian non-logam 7,0%; logam

dasar, besi dan baja 6,0%; alat angkut,
mesin dan peralatan 12,4% serta barang
lainnya 6,2%,” kata Menperin.
Namun
demikian,
Menperin
mengingatkan bahwa untuk mencapai
tingkat pertumbuhan industri sebesar
7,9% pada tahun 2007 diperlukan
kebijakan yang bersifat terobosan
sehingga dapat memberi dampak yang
cukup signifikan bagi peningkatan
daya saing industri serta mampu
menghilangkan berbagai masalah yang
membebani dunia industri. Kebijakan
terobosan tersebut sangat diperlukan
mengingat kinerja industri yang
cenderung turun selama tahun 2005
dan pada semester pertama tahun 2006
dengan masing-masing pertumbuhan
sebesar 5,85% dan 3,58%.

mi
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Sukses Besar PPI 2006
Indikasi Meningkatnya Kecintaan Masyarakat terhadap Produk DN

Pameran Produksi Indonesia 2006 di Arena Pekan Raya Jakarta

P

ameran Produksi Indonesia
(PPI) 2006 yang diselenggarakan
Departemen
Perindustrian
(Deperin) selama sembilan hari
pada tanggal 7-15 Agustus 2006 lalu
memberikan optimisme yang cukup
besar bagi pemerintah dan masyarakat
Indonesia dalam upaya mendorong
penggunaan produksi dalam negeri.
Sikap optimistis itu muncul setelah
melihat kenyataan bahwa antusiasme
masyarakat terhadap berbagai produk
dan jasa dalam negeri yang dipamerkan
di arena PPI 2006 ternyata cukup tinggi.
Penyelenggaraan pameran tetap
berskala nasional yang digelar di arena
Pekan Raya Jakarta (PRJ), Kemayoran itu
berjalan lancar dan meraih sukses besar.
Salah satu faktor yang menjadi tolok
ukur kesuksesan itu adalah banyaknya
pengunjung yang datang ke arena
pameran selama berlangsungnya PPI
2006.

Menurut
catatan
panitia
penyelenggara, setidaknya 108.000
orang pengunjung datang ke arena
PPI 2006. Angka jumlah pengunjung
tersebut belum termasuk jumlah
pengunjung yang datang pada hari
terakhir penyelenggaraan pameran
(tanggal 15 Agustus 2006) yang belum
seluruhnya dihitung pada saat acara
penutupan.
Jumlah pengunjung yang datang
ke arena PPI 2006 itu diluar perkiraan
panitia penyelenggara yang mentargetkan jumlah pengunjung sebanyak
50.000 orang selama sembilan hari
penyelenggaraan pameran. Tingginya
minat masyarakat untuk datang
berkunjung ke arena PPI 2006 ini tentu
memiliki makna tersendiri, khususnya
bagi Departemen Perindustrian selaku
penyelenggara
pameran.
Sebab,
masyarakat rela berbondong-bondong
datang ke arena PPI 2006 walaupun

lokasi pameran yang agak sulit dicapai
dengan angkutan umum. Tingginya
minat masyarakat ini merupakan modal
dasar yang sangat penting dalam upaya
meningkatkan penggunaan produksi
dalam negeri.
Jumlah
pengunjung
menjadi
salah satu indikasi utama keberhasilan
penyelenggaraan pameran karena sejak
pertama kali diselenggarakan pada
tahun 1986, PPI ditujukan sebagai upaya
untuk meningkatkan kepercayaan
terhadap kemampuan industri nasional
serta memelihara rasa cinta dan bangga
menggunakan produk bangsa sendiri.
Dengan diselenggarakannya PPI
secara
berkesinambungan
maka
diharapkan industri di dalam negeri
yang kini terancam gulung tikar akibat
membanjirnya produk impor dapat
diselamatkan dan dipertahankan.
Bahkan lebih dari itu, dengan
memanfaatkan pasar domestik yang
Media Industri 
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Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat mencoba salah satu hasil karya anak bangsa di PPI 2006

cukup besar melalui kampanye dan
promosi produksi dalam negeri di PPI,
industri nasional dapat bangkit kembali
serta tumbuh dan berkembang menjadi
industri yang kuat dan berdaya saing
tinggi.
Untuk penyelenggaraan tahun 2006
yang merupakan penyelenggaraan yang
ke-5 kalinya, Departemen Perindustrian
selaku penyelenggara merancang
secara khusus PPI 2006 sebagai
pameran industri berskala nasional
untuk menciptakan wahana pertemuan
bagi para penentu kebijakan industri
nasional, produsen dan konsumen.
Sebagai wahana pertemuan antar
stakeholders industri nasional PPI 2006
10 Media Industri

diharapkan dapat menjadi pendorong
semangat bangsa untuk cinta dan
bangga menggunakan produksi dalam
negeri, sekaligus sebagai pusat informasi
berbagai perkembangan mutakhir
produk unggulan Indonesia bagi
masyarakat dan pembeli mancanegara.
Selain itu, penyelenggaraan PPI
2006 juga ditujukan untuk menggelar
keberhasilan pembangunan industri
nasional sebagai ajang promosi produksi
dalam negeri sekaligus menciptakan
media komunikasi antara pemerintah
dengan masyarakat industri dan
konsumen. Lebih jauh lagi, pameran
ini juga ditujukan untuk membangun
daya saing industri nasional, baik

di pasar domestik maupun global;
meningkatkan dan terpeliharanya
kepercayaan masyarakat terhadap
produk-produk nasional; meningkatkan
kecintaan dan kebanggaan masyarakat
terhadap penggunaan produksi bangsa
sendiri serta membangun jaringan
bisnis dan memperluas pangsa pasar.
PPI 2006 diselenggarakan dengan
mengusung tema “Bangsa Mandiri,
Cinta dan Bangga Produksi Dalam
Negeri” dan merupakan implementasi
dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 4
Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan
Pameran Produksi Indonesia 2006.
Singkat kata, pameran ini merupakan
refleksi dari program pemberdayaan
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produk dalam negeri yang diharapkan
dapat memupuk kepercayaan dan
kebanggaan masyarakat terhadap
produk dalam negeri. Ajang PPI ini dapat
juga dijadikan sarana unjuk kemampuan
dan potensi bagi industri nasional yang
perlu mendapatkan dukungan dan
apresiasi kongkrit dari seluruh lapisan
masyarakat dengan mengutamakan
penggunaan produk dalam negeri.
Sukses Besar
Selain sukses dalam menarik
minat masyarakat, PPI 2006 juga telah
berhasil meraih sukses besar dilihat
dari nilai transaksi yang terjadi. Secara
keseluruhan selama sembilan hari
penyelenggaraan PPI 2006 nilai transaksi
yang terjadi mencapai Rp 97,8 miliar
dan US$ 305.146,15. Sementara itu, dari
sisi jumlah pengunjung hingga hari
terakhir PPI 2006 pengunjung pameran
yang tercatat di panitia penyelenggara
mencapai 108.000 orang atau setiap
harinya PPI 2006 rata-rata dikunjungi
sekitar 12.000 orang pengunjung.
Ketua Panitia Penyelenggara PPI
2006, Rifana Erni mengatakan jumlah

pengunjung terbesar terjadi pada lima
hari menjelang penutupan yang setiasp
harinya rata-rata dikunjungi antara
15.000 sampai 25.000 pengunjung.
Selain dikunjungi para pengunjung
dari dalam negeri, PPI 2006 juga banyak
dikunjungi kalangan pembeli (buyers)
dari mancanegara seperti dari Inggris,
Irak, Ethiopia, China, India, Filipina,
Taiwan, Korea dll. Sampai hari terakhir
penyelenggaraan PPI 2006 sedikitnya
tercatat 120 pembeli asing yang datang
ke arena PPI 2006.
Pameran yang dibuka secara
resmi oleh Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono itu diikuti 520 peserta
dengan menempati 793 stand dengan
total luas areal pameran 11.526 m2
yang tersebar di tiga Hall utama arena
PRJ, Kemayoran (Hall A, B dan Hall C)
serta tenda khusus dan open space. Ke520 peserta itu terdiri dari 25 instansi
pemerintah
pusat
(Departemen
dan Lembaga Pemerintah Non
Departemen/LPND), 23 pemerintahan
Provinsi, 48 pemerintahan Kabupaten/
Kota, 20 perusahaan BUMN dan sisanya
merupakan peserta dari perusahaan

kecil, menengah dan besar.
Dalam PPI kali ini juga ditampilkan
berbagai hasil penelitian dan litbang
serta berbagai teknologi terkini yang
sudah dikuasai bangsa ini. Sebab dalam
penyelenggaraan PPI 2006 ini juga
diintegrasikandenganpenyelenggaraan
Ritech 2006 yang merupakan pameran
Riset, Inovasi dan Teknologi (Research,
Inovation and Tecnology) yang
digelar Kementerian Negara Riset dan
Teknologi.
Selain menampilkan kemampuan
produksi dari berbagai industri di dalam
negeri, selama pelaksanaan PPI 2006
juga diselenggarakan sejumlah seminar,
karya wisata siswa sekolah menengah,
Lomba Karya Tulis Bidang Industri,
Lomba Kreasi Teknologi Unggulan,
Lomba Stand Terbaik PPI 2006 serta
Lomba Prima Produk Niaga.
Menteri Perindustrian Fahmi Idris
di sela-sela penyelenggaraan PPI
menyerahkan penghargaan kepada
para pemenang lomba tersebut, yaitu
penghargaan bagi tiga pemenang
Lomba Karya Tulis Bidang Industri, tiga
pemenang Lomba Kreasi Teknologi

Menteri Perindustrian Fahmi Idris berfoto bersama para pemenang lomba yang diadakan dalam kerangka PPI 2006
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Unit Pengolahan Minyak Jarak yang ikut dipamerkan dalam PPI 2006

Unggulan dan 12 pemenang penghargaan Gold Award Indonesia Good
Design Selection (IGDS) 2006 dan satu
pemenang Grand Award IGDS 2006.
Para pemenang penghargaan
Lomba Karya Tulis Bidang Industri
adalah:
1. Drs. Bambang Suwarno, MA dari
Bengkulu
sebagai
pemenang
pertama dengan judul karya tulis
“Inovasi dan Trend-setting untuk
Busana Nusantara Menuju Karya
Anak Bangsa yang Berjati Diri dan
Siap Bersaing di Era Globalisasi
(Sebuah Pengalaman Mandiri)”.
2. Syahrul Munir, ST dari DI Yogyakarta
sebagai pemenang kedua dengan
judul karya tulis “Pendirian Koperasi
Distribusi Cemilan dalam Upaya
Pengembangan Industri Kecil
Pangan Jagung Lokal di Kabupaten
Bantul Provinsi DI Yogyakarta”.
3. Beta Chandra Wisdata, S.Sos
dari Universitas Jember sebagai
pemenang ketiga dengan judul
karya tulis “Pembacaan Nilai Asli
Suatu Produk sebagai Modal Sosial
Kecintaan Masyarakat Konsumen
terhadap Produk Lokal atau Dalam
Negeri”.
Para pemenang Penghargaan Lomba
Kreasi Teknoilogi Unggulan 2006
adalah:
12 Media Industri

1. Dr. Ir. Bambang Widigdo dari Bogor
sebagai pemenang pertama dengan
judul invensi “Kolam Budidaya
dengan Media Air dan Metode
untuk Membangunnya (Teknologi
Biocrete)”.
2. Ketut Sunardi, pengusaha industri
kecil dan menengah dari Surabaya
sebagai
pemenang
kedua
dengan judul invensi “Kopeling
Selang Mobil Tangki Minyak yang
Disempurnakan”.
3. Ir. Pudji Suprapto dari Tasikmalaya
sebagai pemenang ketiga dengan
judul invensi “Komposisi Bahan
Penghasil Gas pada Bahan Peledak
Emulsi Curah Tipe Air dalam
Minyak”.
Sementara itu, para pemenang IGDS
2006 adalah:
1. PT Indovickers Furnitama, sebagai
peraih Grand Award dari seluruh
kategori IGDS 2006 dengan
produknya yang diberi nama DCS
Flip Table + Nixie Office Chair yang
sekaligus juga meraih penghargaan
Gold Award untuk kategori Peralatan
Kantor dan Penyimpanan.
2. PT Barlow International dengan
produk
speedboatnya
yang
memenangkan Gold Award untuk
kategori Hobi dan Rekreasi.

3. PT Hartono Istana Teknologi
(Polytron) dengan produknya ‘Mini
Slim Compo’ meraih Gold Award
untuk kategori Perlengkapan Media
Penggunaan Rumah.
4. General Shoe Factory dengan produk
‘Sandal Weidenmann’ meraih Gold
Award untuk kategori Keperluan
Sehari-hari dan Pakaian.
5. PT
Panasonic
Manufacturing
Indonesia dengan produk pengering
piring otomatis (D-Sterile FD-S03S1)
meraih Gold Award untuk kategori
Kitchen Appliance & Housekeeping
Goods.
6. PT Accupunto International dengan
produknya Rockefeller Lounger
meraih Gold Award untuk kategori
Produk Interior.
7. PT Star Cosmos dengan produknya
Electric Iron Cl 799 meraih Gold
Award untuk kategori Perlengkapan
Rumah Tangga yang Diproduksiu
Secara Industri.
8. CV Pudak Scientific den gan produk
‘Kit Materi’ meraih Gold Award untuk
kategori Peralatan Pendidikan.
9. PT Indovickers Furnitama dengan
produknya ‘Votum Audiutorium
Chair’ meraih Gold Award untuk
kategori Perlengkapan Publik.
10. Piranti Works dengan produknya
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‘Wooden Radio’ meraih Gold Award
untuk kategori Gift Item.
11. Megrania Putra Nusantara dengan
produknya ‘Pita’ meraih Gold Award
untuk kategori Jewelry.
12. PT Jakarta Tunggal Citra dengan
produknya ‘Baby Walker’ meraikh
Gold Award untuk kategori Mainan
& Alat Permainan.
Pemberdayaan Produksi DN
Selain menggelar PPI 2006, dalam
upaya
mendorong
penggunaan
produksi dalam negeri, pemerintah
c.q.
Departemen
Perindustrian
sebelumnya juga telah menerbitkan
sejumlah kebijakan yang pada intinya
memberikan iklim yang kondusif
bagi kalangan dunia usaha untuk
menggunakan produk dalam negeri.
Kebijakan-kebijakan tersebut antara
lain Peraturan menteri Perindustrian
Nomor 10/M-IND/PER/3/2005 tentang
Penggunaan Mesin Produksi Dalam
Negeri Dalam Rangka Pemanfaatan
Fasilitas Keringan Bea Masuk Atas Impor
Barang dan Bahan untuk Produksi.
Kebijakan ini terutama ditujukan untuk
mendorong peningkatan penggunaan
mesin hasil dalam negeri oleh para
pinvestor di Indonesia.
Kebijakan lainnya adalah Peraturan
Menteri Perindustrian RI Nomor 11/MIND/PER/3/2006 tentang Pedoman
Teknis Penggunaan Produksi Dalam
Negeri yang merupakan pelaksanaan
dari Pasal 44 Keppres Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Kebijakan ini juga ditujukan untuk
memberdayakan dan menumbuhkan
industri dalam negeri.

Dalam
Permenperin
tersebut
ditetapkan bahwa setiap pengadaan
barang/jasa oleh Departemen, Lembaga
Non Departemen, Pemerintah Daerah
Propinsi,
Kabupaten/Kota,
Badan
Hukum Milik Negara (BHMN), Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKS), Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dan anak perusahaannya
yang dibiayai dengan dana dalam
negeri atau dilakukan dengan pola
kerjasama antara pemerintah dengan
badan usaha, wajib memaksimalkan
penggunaan produksi dalam negeri.
Ketentuan untuk memaksimalkan
penggunaan produksi dalam negeri
tersebut menjadi wajib hukumnya
apabila di dalam negeri sudah terdapat
perusahaan yang memiliki barang/jasa
dengan penjumlahan TKDN (Tingkat
Kandungan Dalam Negeri) dan Nilai
BMP (Bobot Manfaat Perusahaan)
minimal 40%.
Apabila di dalam negeri sudah
terdapat perusahaan yang memiliki
barang/jasa dengan pejumlahan TKDN
dan Nilai BMP minimal 40% maka
pelaksanaan pengadaan barang/jasa
hanya dapat diikuti oleh perusahaan
dalam negeri yang memproduksi
barang/jasa tersebut. Perusahaan dalam
negeri yang memproduksi barang/jasa
tersebut diberikan Preferensi Harga
sesuai dengan capaian TKDN masingmasing tanpa memperhitungkan Nilai
BMP.
Sebaliknya, apabila di dalam negeri
belum terdapat
barang dengan
penjumlahan TKDN dan Nilai BMP
minimal 40%, maka pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dapat diikuti

oleh perusahaan penyedia barang/jasa
dengan diberikan Preferensi Harga
kepada masing-masing perusahaan
sesuai dengan capaian TKDN produksi
dalam negeri yang dimiliki tanpa
memperhitungkan Nilai BMP.
Menteri
Perindustrian
dalam
Permenperin No. 11/M-IND/PER/3/2006
menetapkan bahwa kebijakan tersebut
mulai berlaku tiga bulan sejak tangal
ditetapkan yaitu 14 Maret 2006, sehingga
peraturan tersebut mulai resmi berlaku
tanggal 15 Juni 2006. Namun kemudian
Menperin menerbitkan peraturan baru
No. 30/M-IND/PER/6/2006 tanggal 13
Juni 2006 tentang Perubahan Peraturan
Menteri Perindustrian Nomor 11/MIND/PER/3/2006 tentang Pedoman
Penggunaan Produksi Dalam Negeri.
Dalam Permenperin baru tersebut
ditetapkan
bahwa
Departemen,
Lembaga Non Departemen, Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota,
BHMN, KKKS, BUMN, BUMD dan anak
perusahaannya yang belum siap
melaksanakan ketentuan sebagaimana
diatur dalam Permenperin No. 11/
M-IND/PER/3/2006, maka selambatlambatnya pada tanggal 1 Januari 2007
wajib menerapkan dan melaksanakan
ketentuan tersebut.
Peraturan
Menperin
tentang
pedoman
penggunaan
produksi
dalam negeri itu kemudian disusul
dengan peraturan lainnya, yaitu
Permeperin No. 31/M-IND/PER/6/2006
tentang Pedoman Pembentukan Tim
PeningkatanPenggunaanProdusiDalam
Negeri. Dalam Permenperin tersebut
ditetapkan
ketentuan
mengenai
pembentukan Tim TKDN Kementerian
Negara/Lembaga Pemerintah Non
Departemen dan Tim TKDN Pemerintah
Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
Menperin
juga
menerbitkan
Permenperin No. 32/M-IND/PER/6/2006
tentang Pembentukan Tim Peningkatan
PenggunaanProduksiDalamNegeri(Tim
P3DN) Departemen Perindustrian. Tim
P3DN Deperin itu diketuai oleh Sekjen
Deperin, yang dibantu Wakil Ketua, Staf
Ahli Menteri Bidan Penguatan Struktur
Industri dan Ketua Harian, Kepala Pusat
Data dan Informasi. mi

Salah satu produk yang memenangkan Indonesia Good Design Selection (IGDS) dalam PPI 2006
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Menperin:

Larang Ekspor
Molasis
molasis dari kalangan industri di dalam
negeri diperkirakan akan mengalami
peningkatan secara signifikan dalam
waktu yang tidak begitu lama.
Peningkatan kebutuhan itu harus
segera diatasi dengan meningkatkan
penyediaannya yang antara lain dapat
ditempuh dengan cara melarang ekspor
molasis.

Ethanol, salah satu kelompok industri pengguna molasis di dalam negeri

M

enteri Perindustrian (Menperin) Fahmi Idris mengaku
telah mengusulkan kepada
Menteri Perdagangan dan
Menteri Pertanian untuk melarang
ekspor molasis (tetes tebu) sehubungan
dengan
terujadinya
kekurangan
pa-sokan molasis di dalam negeri
khususnya
bagi
pengembangan
produksi ethanol sebagai alternatif
bahan bakar nabati yang menggunakan
molasis sebagai bahan baku.
“Saya telah mengirim surat kepada
Menteri Perdagangan dan Menteri
Pertanian yang isinya mengusulkan agar
ekspor molasis dilarang,” kata Menperin
Fahmi Idris di sela sela acara dialog
tentang pengembangan biofuel antara
Kadin Indonesia, Departemen Energi
Sumber Daya Mineral dan Departemen
Perindustrian di Jakarta belum lama ini.
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Menurut Fahmi, pemerintah perlu
melarang ekspor molasis karena
produksi di dalam negeri sangat
terbatas, sementara industri pemakai
molasis di dalam negeri juga sangat
membutuhkan pasokan molasis secara
kontinyu dan dalam jumlah yang
memadai.
“Apalagi saat ini pemerintah
sedang mendorong dunia usaha untuk
memproduksi bahan bakar nabati
(BBN) dari bioethanol dan sejumlah
perusahaan/investor kini sudah mulai
terjun ke industri ini dan beberapa
lainnya kini sedang mempersiapkan
kegiatan investasi mereka untuk
membangun pabrik bioethanol di
dalam negeri dengan menggunakan
bahan baku molasis ini,” kata Fahmi.
Karena itu, lanjut Fahmi, kebutuhan

Larangan ekspor molasis ini, kata
Fahmi, memiliki arti strategis yang sangat
penting bagi pengembangan industri
di dalam negeri, khususnya industri
berbasis agro yang mengolah molasis
menjadi produk jadi yang bernilai
tambah tinggi. Selain itu, pelarangan
ekspor molasis juga akan membawa
dampak ekonomi yang sangat luas, baik
bagi masyarakat maupun bagi negara,
yaitu berupa penyediaan lapangan kerja
dan penerimaan pemerintah dari pajak.
Menurut Fahmi, sesuai dengan hasil
Sidang Kabinet di Losari, Magelang
beberapa waktu lalu, dalam rangka
memperbesar produksi bioethanol
di dalam negeri sebagai bagian dari
upaya pengalihan Bahan Bakar Minyak
(BBM) ke Bahan Bakar Nabati (BBN),
pemerintah akan memanfaatkan semua
potensi yang ada di dalam negeri untuk
mendorong kegiatan produksi BBN. “Itu
sudah menjadi kebijakan pemerintah.
Karena itu, dalam kasus molasis ini
kami tetap bertekad untuk melarang
ekspornya agar dapat dimanfaat
sebesar-besarnya di dalam negeri.”
Fahmi menegaskan volume produksi
molasis di dalam negeri selama ini masih
kurang, yaitu mencapai 1,2-1,3 juta
ton per tahun. Sedangkan kebutuhan
industri pemakai molasis lebih besar
dari kemampuan produksinya. Kendati
demikian, walaupun kondisi pasokannya

Kebijakan
Pabrik
Monosodium
Glutamate
dan Glutamic Acid Indonesia (P2MI)
kebutuhan molasis untuk industrio MSG
setiap tahunnnya mencapai 800.000
sampai 900.000 ton. Sementara itu,
Asosiasi Ethanol Indonesia (Asendo)
menyatakan kebutuhan molasis untuk
industri ethanol saat ini mencapai
500.000 ton per tahun. Dengan
demikian total kebutuhan molasis
untuk kedua kelompok industri ini
mencapai 1,3 sampai 1,4 juta ton per
tahun. Sedangkan berdasarkan data dari
Asosiasi Gula Indonesia (AGI) produksi
molasis pada tahun 2005 mencapai
1,306 juta ton. Dari data-data tersebut
terlihat bahwa kebutuhan molasis di
dalam negeri memang lebih besar dari
kemampuan produksinya.

Proses produksi pengolahan tebu

masih kurang, masih saja terjadi ekspor
molasis yang mencapai antara 200.000
ton sampai 300.000 ton setiap tahunnya.
“Jadi, logisnya molasis ini tidak diekspor,
melainkan hanya untuk penggunaan di
dalam negeri.”

mengolah molasis menjadi ethanol
(sejenis alkohol) dan spiritus, kelompok
industri lainnya adalah kelompok
industri Monosodium Glutamate (MSG)
atau vetsin (sejenis bahan penyedap
masakan).

Di dalam negeri sendiri selama ini
terdapat dua kelompok besar industri
pengguna molasis di dalam negeri.
Selain kelompok industri ethanol yang

Kedua kelompok industri ini
menggunakan
molasis
sebagai
bahan baku utama dalam kegiatan
produksinya. Menurut catatan Persatuan

Masih belum imbangnya antara sisi
permintaan dan penawaran molasis
selama ini telah mendorong kalangan
dunia usaha di dalam negeri melakukan
kegiatan
ekspor-impor
molasis.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik
(BPS) yang dihimpun Departemen
Perdagangan, terdapat dua jenis
molasis yang diperdagangankan dalam
kegiatan ekspor-impor selama ini, yaitu
cane molasses (molasis dari tebu) dan
other molasses (molasis jenis lain).

Tabel Produksi Tetes Tebu Nasional Tahun 2000 s/d Tahun 2005 (ton)
No.

Nama Perusahaan

2000

2001

2002

2003

2004

2005

1.

PT PG Raja-wali II

77.698,7

67.753,1

52.097,6

53.730,6

66.994,0

75.840,7

2.

PTPN IX

55.468,2

68.744,9

94.617,3

81.321,4

87.247,0

96.934,7

3.

PTPN X

204.393,3

235.607,5

258.373,5

212.442,1

240.499,7

244.140,2

4.

PTPN XI

175.262,9

187.289,0

215.150,0

203.165,0

220.156,0

265.572,0

5.

PT PG Madu-baru

19.266,3

14.236,5

16.457,9

16.589,0

17.569,0

18.267,8

6.

PT PG Rajawali I

82.532,2

71.257,6

83.662,0

70.924,4

70.212,8

86.783,9

7.

PT Kebon Agung

46.524,2

59.540,0

50.050,1

54.593,5

64.655,0

72.373,5

8.

PTPN II

29.537,5

40.483,8

35.810,4

37.912,7

31.646,0

32.239,5

9.

PTPN VII

57.563,1

61.809,0

47.900,8

59.542,8

70.267,1

85.496,0

10.

PTPN XIV

23.238,6

17.728,6

23.991,3

24.393,0

21.470,4

21.465,3

11.

PT Gunung Madu Plantation

89.792,1

91.020,2

90.719,0

70.679,1

74.132,0

73.066,0

12.

PT Gula Putih Mataram

80.792,1

77.787,3

65.025,5

52.838,3

69.881,0

72.511,0

13.

PT PG Gorontalo

14.366,0

15.975,0

15.316,3

28.611,0

26.463,0

29.343,0

14.

PT Sweet Indo-lampung

53.381,0

47.675,6

35.684,3

34.911,0

66.444,5

63.367,2

15.

PT Indo-lampung Per-kasa

16.

Total Indonesia

70.787,7

64.805,7

50.104,7

48.313,9

64.047,6

68.054,2

1.080.603,9

1.121.713,8

1.134.960,8

1.049.967,4

1.191.685,2

1.305.454,9

Sumber: Dewan Gula Indonesia
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Perkebunan Tebu

Menurut data yang dihimpun
Departemen Perdagangan tersebut,
pada tahun 2004 ekspor cane molasses
Indonesia mencapai 194.953 ton dan
pada tahun 2005 naik menjadi 227.448
ton. Ekspor terbesar dilakukan ke
Vietnam, Korea, Taiwan, Jepang dan
India. Sedangkan impornya pada tahun
2004 mencapai 22.964 ton dan pada
tahun 2005 turun menjadi hanya 8.154
ton. Impor cane molasses dilakukan
antara lain dari Fiji, Thailand, Mesir dan
Ukraina.

Sementara itu, ekspor other
molasses pada tahun 2004 mencapai
364 ton dan tahun 2005 sebesar 256 ton.
Ekspor terbesar dilakukan ke Malaysia,
SIngapura, Hong Kong dan Jepang.
Sedangkan impor other molasses pada
tahun 2004 mencapai 38.843 ton dan
tahun 2005 naik menjadi 44.707 ton.
Impro terbesar dilakukan dari Mesir,
Ukraina, Amerika Serikat dan Jerman.
Perusahaan eksportir molasis antara
lain PT Berlian Penta Trading yang

Rencana Produksi Tebu, Gula dan Tetes 2006/2007 (ton)
No.

Nama Perusahaan

Produksi
Tebu

Produksi
Gula

Produksi
Tetes

1.

PTPN IX

35.812

200.191

105.255

2.

PTPN X

65.514

442.580

264.854.

3.

PTPN XI

65.414

387.922

231.358

4.

PT PG Rajawali I

28.120

211.837

142.704

5.

PT PG Rajawali II

25.602

180.527

95.614

6.

PT Madu Baru

5.500

34.041

24.243

7.

PT Kebon Agung

26.347

131.385

92.500

8.

PTPN II

9.359

40.464

21.460

9.

PTPN VII

32.638

183.554

93.849

10.

PTPN XIV

9.339

25.081

18.931

11.

PT PG Gorontalo

7.781

35.593

26.369

12.

PT Gunung Madu Plan-tation

26.000

179.025

85.280

13.

PT Gula Putih Mataram

21.562

153.453

62.630

14.

PT Sweet Indolampung

17.328

121.540

49.605

15.

PT Indolampung Perkasa

17.211

124.812

50.940

16.

Total Indonesia

Sumber: Asosiasi Gula Indonesia (AGI)
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berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur
dan PT Cheil Jedang Indonesia yang
berkantor pusat di Jakarta. Sedangkan
perusahaan importir molasis relatif lebih
banyak, yaitu PT Sasa Inti, PT Miwon
Indonesia, PT Cheil Jedang Indonesia, PT
Cheil Samsung Indonesia, CV Mahkota
Baru, PT Cadbury Indonesia, PT Permata
Roda Utama, PT Berkat Parana Bakti, PT
Kreasi Inti Dinamika dan CV Advance
Abady.
Beradasarkan
informasi
yang
berhasil dihimpun dari kalangan
trader molasis, harga molasis di pasar
internasional saat ini mencapai US$
105 per ton, sedangkan harga molasis
di dalam negeri hanya sekitar US$ 81
per ton, bahkan ada industri MSG yang
mengaku hanya mampu membeli
dengan harga di bawah US$ 80 per ton.
Menanggapi usulan Menperin
Fahmi Idris tentang larangan ekspor
molasis, Menteri Perdagangan Mari
Elka Pangestu mengatakan pihaknya
tidak keberatan untuk mengeluarkan
kebijakan larangan ekspor molasis
namun kebijakan tersebut harus berlaku
fair (adil). Menurut Mari sebetulnya
tidak ada masalah apakah molasis akan
diekspor atau dipasok ke dalam negeri
asalkan harga yang diterima produsen
molasis sama, apakah itu diekspor
atau dipasok ke dalam negeri. Dengan
demikian, kebijakan larangan ekspor
tidak merugikan salah satu pihak yang
berkepentingan. mi
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Menperin:
Maksimalkan Produk/Jasa DN
dalam Proyek PLTU 10.000 MW

Pembangkit Tenaga Listrik

S

alah satu upaya pemerintah
untuk memenuhi kebutuhan
listrik di dalam negeri yang
terus
meningkat
setiap
tahun adalah dengan menjalankan
proyek pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Uap (PLTU) 10.000 MW
dengan menggunakan bahan bakar
berupa batubara untuk menggantikan
pembangkit tenaga listrik berbasis
Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam
rangka
mendukung
rencana pembangunan PLTU Batubara
dengan kapasitas 10.000 MW tersebut
dan sekaligus agar proyek tersebut
dapat memberikan manfaat sebesarbesarnya kepada industri di dalam

negeri sebagai pemasok barang dan
jasa, Menteri Perindustrian (Menperin)
Fahmi Idris menyatakan para kontraktor
pembangunan PLTU Batubara tersebut,
baik yang berasal dari dalam maupun
luar negeri, harus memaksimalkan
penggunaan produk dan jasa buatan
dalam negeri.
Untuk itu, Menperin Fahmi Idris
mengatakan Departemen Perindustrian
(Deperin) telah melakukan berbagai
persiapan dan koordinasi dengan
industri jasa dan produk serta pihak
terkait lainnya untuk mendukung
pembangunan
PLTU
tersebut,
terutama dalam upaya meningkatkan
penggunaan produksi dalam negeri.

“Dari upaya yang telah dilakukan
tersebut, kami telah berhasil
mengidentifikasi kemampuan industri
dalam negeri dalam membangun PLTU
Batubara dengan tingkat komponen
dalam negeri (TKDN)-nya masingmasing. Untuk PLTU skala sampai
dengan 8 MW, nilai total TKDN sebesar
70%, PLTU skala 8 MW sampai dengan
25 MW nilai total TKDN-nya sebesar
50%, PLTU sksla 25 MW sampai dengan
100 MW nilai total TKDN-nya 45% dan
PLTU skala di atas 100 MW nilai total
TKDN-nya sebesar 40%,” kata Menperin.
Untukmerealisasikanpembangunan
PLTU 10.000 MW tersebut pemerintah
telah
mengeluarkan
Peratruan
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Pembangkit Tenaga Listrik

Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2006
yang menugaskan kepada PT PLN
(Persero) untuk melakukan percepatan
pembangunan pembangkit tenaga
listrik yang menggunakan batubara
dengan mengutamakan penggunaan
produksi dalam negeri sepanjang
kualitasnya memenuhi syarat dan
harga bersaing. Pemerintah juga telah
membentuk Tim Koordinasi Percepatan
Pembangunan Pembangkit Tenaga
Listrik melalui Perpres No. 72 Tahun
2006.
“Kami di Departemen Perindustrian
menilai
pembangunan
PLTU
tersebut merupakan base load
pengembangan industri dalam negeri
yang dapat membuka lapangan
kerja, menggerakkan sektor riil dan
pada akhirnya dapat menggerakkan
perekonomian nasional, disamping
sebagai wahana penguasaan teknologi,”
kata Menperin Fahmi Idris.
Menurut Menperin percepatan
pembangunan PLTU Batubara 10.000
MW tersebut merupakan momentum
yang sangat baik bagi bangsa Indonesia
untuk membuktikan kemampuan
bangsa sendiri dan pada saat yang
sama menggerakkan sektor riil di dalam
negeri. Sebab proyek pembangbunan
PLTU Batubara dengan total kapasitas
pembangkitan 10.000 MW tersebut
melibatkan dana proyek yang sangat
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besar, yaitu mencapai US$ 10 miliar.
“Dalam
proyek
pembangunan
pembangkit listrik ini ada rule of thumbnya dimana untuk setiap pembangkitan
listrik sebesar 1 MW dibutuhkan dana
untuk membangun pembangkit senilai
US$ 1 juta. Dengan demikian, kalau yang
akan dibangun itu 10.00 MW maka dana
yang dibutuhkan adalah US$ 10 miliar.”
Agar dapat turut serta secara
optimal dalam proyek pembangunan
PLTU Batubara tersebut, kata Menperin,
industri dalam negeri sendiri perlu
segera membentuk konsorsium industri
yang terkait dalam pembangunan PLTU
untuk memaksimalkan keterlibatan
potensi industri dalam negeri di
dalam suatu kerangka klaster. Dengan
demikian diharapkan kalangan industri
di dalam negeri dapat memberikan
jaminan kualitas maupun jaminan
pemeliharaan.
Menperin juga menyatakan dalam
pengembangan
pembangunan
pembangkit tenaga listrik perlu
ditetapkan
standardisasi
skala
kapasitas PLTU dalam rangka efisiensi
pembangunan PLTU dan dalam
rangka mempercepat pembangunan
serta proses alih teknologi yang akan
memudahkan dalam perawatan dan
perbaikan.
Dalam
rangka
peningkatan
penggunaan produksi dalam negeri,

pemerintah telah mengeluarkan
beberapa kebijakan untuk mendorong
keikutsertaan industri dalam negeri
agar bersaing secara sehat dalam
setiap pembangunan di dalam negeri.
Kebijakan tersebut antara lain Peraturan
Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006
tentang Perubahan Keempat Atas
Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun
2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selain itu, juga telah dikeluarkan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis
Penggunaan Produksi Dalam Negeri
yang tujuan utamanya memberdayakan
dan menumbuhkan industri dalam
negeri sesuai dengan Pasal 44 Keppres
No. 80 Tahun 2003.
Khusus dalam pembangunan
PLTU Batubara, pada tahun 2005 telah
dikeluarkan Peraturan Dirjen Listrik
dan Pemanfaatan Energi Nomor 75112/44/600.4/2005 tentang Penggunaan
Barang dan Jasa Produksi Dalam Negeri
pada Pembangunan Pembangkit
Listrik Tenaga Uap Batubara Kapasitas
Terpasang sampai dengan 8 MW.
Walaupun dalam kenyataannya industri
dalam negeri mampu memasok dan/
atau membangun PLTU Batubara
dengan skala yang jauh lebih besar.

mi
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Industri Sepeda Motor

Diperkirakan Baru
Pulih Tahun 2007

Merosotnya penjualan di dalam negeri pada semester-I merupakan tantangan bagi
industri sepeda motor

M

erosotnya
penjualan
sepeda motor di dalam
negeri yang terjadi selama
semester I tahun 2006
tampaknya akan terus berlanjut pada
semester II tahun 2006. Kalangan pelaku
industri sepeda motor memperkirakan
penjualan sepeda motor pada
tahun 2006 secara keseluruhan akan
mengalami penurunan sekitar 15%-20%
atau kembali kepada tingkat penjualan
pada tahun 2004 sekitar 4,2 juta unit.
Padahal pada tahun 2005 penjualan
sepeda motor telah mencapai 5,2 juta
unit.
Executive Vice President Director PT
Astra Honda Motor, Tossin Himawan

mengatakan kenaikan suku bunga bank
akibat tight money policy selama tahun
2006 akan membatasi kemampuan
perusahaan produsen sepeda motor
dalam mendapatkan dana modal
kerja dan mengurangi fleksibilitas
dalam memberikan pembiayaan
untuk penjualan kredit. Sementara
kenaikan bahan bakar minyak (BBM)
telah menurunkan daya beli masyarakat
sehingga mengakibatkan penjualan
sepeda motor mengalami penurunan.
“Dengan kondisi pertumbuhan
ekonomi yang melambat dan berbagai
isu moneter, maka diperkirakan total
market sepeda motor di tahun 2006
kemungkinan akan mengalami kontraksi

sekitar 15-20%. Penjualan sepeda motor
diperkirakan baru akan pulih kembali
mendekati posisi penjualan tahun 2005
pada tahun 2007. Kami perkirakan
penjualan sepeda motor tahun 2007
akan berkisar antara 4,8 juta unit sampai
5,1 juta unit. Itu pun dengan asumsi
kalau terjadi berbagai perbaikan kondisi
ekonomi di dalam negeri,” kata Tossin.
Pada semester I tahun 2006, kata
Tossin, meskipun didukung dengan
terus menguatnya nilai rupiah dan
menurunnya tingkat inflasi, namun
pertumbuhan ekonomi Indonesia
terasa masih lambat (angka resmi
pemerintah pada kuartal pertama
2006 pertumbuhan ekonomi hanya
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Kegiatan di salah satu Industri sepeda motor di dalam negeri

mencapai 4,5%). Hal ini dikarenakan
beberapa faktor, yaitu rendahnya
daya beli masyarakat akibat kenaikan
harga BBM di atas 100% sejak Oktober
2005 lalu, kecilnya belanja investasi
pemerintah dan lambatnya investasi
luar negeri karena belum kondusifnya
iklim investasi di Indonesia. Penyebab
lainnya adalah masih tingginya tingkat
suku bunga kredit karena kebijakan
tight money policy sehingga membatasi
kemampuan jasa pembiayaan. Padahal
sektor ini sangat mendukung bisnis
sepeda motor.
Terjadinya
bencana
yang
berkesinambungan di berbagai daerah
seperti banjir di Sulawesi, Gunung
Merapi meletus di Jawa Tengah, gempa
di Yogyakarta, kekeringan di Jawa Barat,
kebakaran hutan di Kalimantan dan yang
terakhir tsunami di Pangandaran juga
memberi dampak negative terhadap
penjualan sepeda motor selama
semester pertama tahun 2006. “Semua
faktor tersebut telah menyebabkan
turunnya pasar sepeda motor sekitar
24% pada semester pertama tahun
2006,” kata Tossin.
20 Media Industri

Menurut Tossin, selama semester
pertama tahun 2006 total pasar sepeda
motor di dalam negeri yang dikuasai
produsensepedamotoranggotaAsosiasi
Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)
mencapai 2,18 juta unit. Dari jumlah itu,
Honda menguasai penjualan wholesales
sebanyak 1,09 juta unit dengan pangsa
pasar 50,4%. Sementara itu penjualan
ritel Honda mencapai 1,07 juta unit.

meluncurkan empat model baru, yaitu
Supra Fit R (Februari), New Supra Fit
(April), Mega Pro (Juni) dan Tiger (Juli).
Pada semester kedua 2006 juga telah
diluncurkan sejumlah model baru
seperti Vario (Agustus). Semua model
baru tersebut sudah sesuai dengan
standard EURO 2. Sampai saat ini Honda
telah memproduksi sebanyak 14 model
dan 50 varian sepeda motor.

Wilayah Jawa dan Bali selama ini
menguasai penjualan sekitar 60% dari
total penjualan sepeda motor secara
nasional. Walaupun penjualan di
Sumatera dan Kalimantan meningkat,
tetapi penurunan penjualan di
Jawa dan Bali tetap mengakibatkan
penjualan sepeda motor secara nasional
mengalami penurunan cukup besar
mengingat Jawa dan Bali mewakili 60%
pasar.

Menurut Tossin, bila kondisi ekonomi
terus membaik pada semester II 2006
yang didukung dengan makin besarnya
belanja investasi pemerintah di berbagai
sektor termasuk sektor infrastruktur
yang melibatkan banyak tenaga kerja,
maka diharapkan pasar sepeda motor
akan kembali bergairah.

Tossin mengatakan walaupun
penjualan mengalami penurunan
selama semester pertama 2006, namun
kalangan produsen sepeda motor terus
meluncurkan model-model sepeda
motor yang baru. Selama semester
pertama 2006 Honda misalnya telah

Desentralisasi ekonomi yang mulai
berjalan akan emnciptakan pusat
pertumbuhan baru di daerah-daerah.
Selain itu, tingkat density kendaraan
bermotor yang tidak merata dan masih
belum memadainya alat transportasi
umum memberikan peluang industri
sepeda motor untuk terus berkembang
pada tahun-tahun mendatang. mi
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M

enteri Keuangan Srimulyani
Indrawati pada tanggal 9
Mei 2006 lalu menerbitkan
Surat Keputusan (SK)
Menteri Keuangan Nomor 240/
KMK.010/2006 tentang Pembebasan
Bea Masuk (BM) atas Impor Raw Sugar
oleh Industri Gula Rafinasi kepada
empat perusahaan industri gula rafinasi
di dalam negeri.
Direktur Eksekutif Asosiasi Gula
Rafinasi Indonesia (AGRI) HM Yamin
Rachman mengatakan pemberian
fasilitas pembebasan BM gula kasar itu
berlaku selama enam bulan terhitung
sejak ditetapkan tanggal 9 Mei 2006
(hingga 9 November 2006). Dengan
fasilitas pembebasan BM gula kasar (raw
sugar) itu maka impor gula kasar yang
dilakukan keempat perusahaan industri
gula rafinasi anggota AGRI itu tidak perlu
membayar BM Rp 250/kg atau dengan
kata lain BM yang dibayarkan Rp 0/kg.
“Pembebasan tarif BM gula kasar
ini berlaku untuk importasi gula kasar
yang dilakukan keempat perusahaan
itu selama kurun waktu enam bulan
sebanyak 518.000 ton. Sampai dengan
posisi tanggal 5 September 2006
keempat perusahaan tersebut sudah
berhasil merealisasikan importasi gula
kasarnya sekitar 75% dari total importasi
yang mendapat fasilitas keringanan BM
itu,” kata Yamin.
Keempat perusahaan industri gula
rafinasi yang mendapatkan fasilitas
keringan BM tersebut adalah PT Angel
Product sebanyak 150.000 ton, PT
Jawamanis Rafinasi 100.000 ton, PT
Sentra Usahatama Jaya 160.000 ton
dan PT Permata Dunia Usaha Sukses
sebanyak 108.000 ton. Seluruh impor
gula kasar tersebut hanya diperbolehkan
masuk melalui pelabuhan Ciwandan
atau Cigading, Banten.
Dalam Surat Keputusan Menteri
Keuangan tersebut juga ditetapkan
mengenai spesifikasi gula kasar yang
importasinya mendapatkan fasilitas
pembebasan BM tersebut, yaitu gula
kasar dengan warna larutan (ICUMSA)
minimal 1.200 IU yang termasuk dalam
pos tarif HS 1701.11.00.10.
Menurut
Yamin,
kebijakan
pemberian fasilitas pembebasan BM

Menkeu Terbitkan Fasilitas Pembebasan BM Gula Kasar

Selama Enam Bulan

Produk Gula

gula kasar itu diberikan Menkeu atas
usulan Menteri Perindustrian Fahmi Idris
melalui suratnya tertanggal 20 Februari
2006. Dalam surat usulan Menperin itu
disebutkan bahwa kalangan industri
gula rafinasi di dalam negeri perlu
mendapatkan keringanan berupa
fasilitas pembebasan bea masuk dalam
rangka membantu industri itu dalam
menghadapi persaingan tidak adil
dengan para pemasok gula rafinasi dari
Uni Eropa (UE).
“Kalangan pemasok gula rafinasi
dari Uni Eropa belakangan ini memang
menjual secara besar-besaran gula
rafinasi ke pasar dunia dengan
harga murah. Hal itu dilakukan para
pemasok gula rafinasi UE menjelang
diberlakukannya
penghapusan
subsidi gula oleh Komisi Eropa sesuai
dengan hasil keputusan di Organisasi
Perdagangan Dunia (WTO) yang
memrintah Komisi Eropa untuk
menghapuskan subsidi bagi para
produsen gula,” kata Yamin.
Industri gula rafinasi di dalam
negeri sendiri dewasa ini berada dalam
keadaan terjepit. Sebab kalangan
industri makanan di dalam negeri yang
selama ini menjadi pembeli tradisional
gula rafinasi produksi dalam negeri kini
berbondong-bondong mengimpor
gula rafinasi karena tergiur oleh
harganya yang murah. Murahnya harga
gula rafinasi di pasar dunia itu tidak

lain dipicu oleh penjualan secara besarbesaran gula rafinasi (dengan harga
murah) oleh para pemasok gula rafinasi
Uni Eropa.
Berbondong-bondongnya kalangan
industri makanan dan minuman untuk
mengimpor gula rafinasi dari luar
negeri telah mematikan peluang pasar
gula rafinasi lokal di negeri sendiri.
Sedangkan, untuk memasok gula
rafinasi ke pasar gula konsumsi nasional
(khususnya dalam perdagangan eceran
secara langsung kepada masyarajat)
sudah sejak lama tertutup.
Hal itu terjadi karena berdasarkan
Peraturan
Tata
Niaga
Gula
yang
ditetapkan
Departemen
Perdagangan, gula rafinasi memang
tidak diperbolehkan dijual kepada
masyarakat umum sebagai gula
konsumsi. Bukan karena gula rafinasi
mutunya rendah sehingga tidak lanyak
dikonsumsi langsung oleh masyarakat,
melainkan karena adanya proteksi
yang diberlakukan pemerintah c.q.
Departemen Perdagangan terhadap
gula tebu produksi Pabrik Gula (PG).
Sebetulnya, kalau dilihat dari segi
kualitas, gula rafinasi jauh lebih baik
kualitasnya ketimbang gula tebu yang
dihasilkan kalangan PG. Sebab PG-PG
yang ada di Indonesia saat ini umumnya
mesinnya sudah tua dan sudah tidak
efisien lagi, sehingga kualitas produknya
pun sudah tidak optimal lagi. mi
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Ekspor Bulan Juli
Mencapai Rekor Baru
US$ 994 juta serta tembaga yang
menyumbang ekspor secara fantastis
sebesar US$ 463 juta.
Komoditas lainnya adalah lemak dan
minyak hewani dan nabati termasuk
minyak sawit mentah (CPO) dan produk
turunannya yang menyumbang
kenaikan US$ 415 juta. Terakhri produk
kertas dan karton yang naik US$ 300
juta.
Negara tujuan utama ekspor
Indonesia adalah Jepang, Amerika
Serikat, Singapura dan China. Negara
tujuan ekspor lainnya adalah Malaysia,
Korea Selatan, Uni Eropa, Taiwan dan
Australia. Nilai ekspor ke Jepang pada
bulan Juli 2006 tercatat US$ 980 juta
atau turun 8,06% jika dibandingkan
dengan Juni 2006.
Sementara itu, realisasi impor
pada Juli 2006 tercatat US$ 5,38 miliar
atau turun 5% jika dibandingkan
dengan realisasi pada Juni 2006. Meski
demikian impor kumulatif Januari-Juli
2006 mencapai US$ 34,26 miliar atau
meningkat 2,42% dibandingkan dengan
periode yang sama tahun 2005.

Kegiatan di pelabuhan bongkar muat

K

ecenderung kenaikan nilai
ekspor dalam beberapa bulan
terakhir ini ternyata masih terus
berlangsung. Selama bulan
Juli 2006 nilai ekspor secara nasional
mengalami kenaikan 4% dibandingkan
dengan nilai ekspor pada bulan Juni
2006 menjadi US$ 8,82 miliar. Angka
ini merupakan angka ekspor bulanan
tertinggi sepanjang sejarah. Dengan
demikian rekor nilai ekspor bulanan
tertinggi yang sempat dicapai pada
bulan Mei dan Juni 2006, pada bulan Juli
2006 kembali terpecahkan alias dicapai
rekor baru.
Peningkatan ekspor bulan Juli
tersebut mendorong kenaikan nilai
ekspor kumulatif dalam tujuh bulan
terakhir ini menjadi 55,77 miliar atau
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16,42% lebih tinggi dibandingkan
dengan periode yang sama tahun
2005.
Pendorong kenaikan ekspor Juli itu
adalah ekspor migas yang meningkat
15,88% menjadi US$ 2,06 miliar.
Sementara ekspor nonmigas meningkat
0,86% dibandingkan Juni 2006 menjadi
US$ 6,77 miliar.
Kepala Badan Pusat Statitsik
(BPS) Rusman Heriawan mengatakan
terdapat lima komoditas utama yang
memberikan sumbangan terbesar pada
kenaikan ekspor sepanjang JanuariJuli 2006. Kelima komoditas itu adalah
karet dan produk dari karet yang
menyumbang kenaikan ekspor sebesar
US$ 1,2 miliar, bahan bakar minerak
terutama batubara yang meningkat

Menurut Rusman, Indonesia masih
dibayangi deficit neraca perdagangan
dengan China. Kondisi itu terlihat dari
laporan realisasi ekspor-impor nonmigas
berdasarkan negara tujuan. China hanya
menempati posisi keempat negara
tujuan ekspor Indonesia, sementara
dalam laporan impornya, China justru
menjadi negara pengimpor kedua
terbesar ke Indonesia.
Ekspor Mencapai Rekor Sejak Mei
2006
Untuk pertama kalinya nilai ekspor
bulanan Ind0nesia mencapai angka
tertinggi sepanjang sejarah berdirinya
Republik Indonesia pada bulan Mei
2006. Selama bulan Mei 2006 nilai
ekspor mencapai US$ 8,34 miliar (nilai
Free on Board/FOB) atau naik 9,79%
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Rusman menilai angka ekspor US$
100 miliar itu bukan satu hal yang
mustahil dicapai Indonesia. Karena
Thailand saja yang pada beberapa tahun
lalu nilai ekspornya jauh lebih kecil dari
Indonesia, kini nilai ekspornya sudah
melampaui angka US$ 100 miliar.
Namun
demikian,
Rusman
menyayangkan bahwa negara tujuan
ekspor Indonesia selama ini masih
terkonsentrasi ke beberapa negara saja,
terutama ke Amerika Serikat (AS), Jepang
dan Singapura. Untuk meningkatkan
volume ekspor ke mancanegara,
menurut Rusman, Indonesia perlu
memperluas negara tujuan ekspor
melalui program diversifikasi pasar.
Sementara itu, nilai impor Indonesia
selama bulan Mei 2006 mencapai nilai
US$ 5,96 miliar atau mengalami kenaikan
6,49% dibandingkan dengan nilai impor
pada bulan April 2006. Sedangkan pada
periode Januari-Mei 2006 nilai impornya
mencapai US$ 23,14 miliar atau turun
sekitar 2,12% dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya.
Karet Alam sebagai salah satu komoditi yang mengalami pertumbuhan ekspor cukup tinggi selama lima bulan pertama 2006

dibandingkan dengan nilai ekspor
yang dicapai pada bulan April 2006.
Selain nilai ekspor bulanan, nilai ekspor
kumulatif Januari-Mei 2006 juga
mengalami kenaikan cukup signifikan,
yaitu sebesar 13,40% dibandingkan
periode yang sama tahun 2005 menjadi
US$ 38,39 miliar.
Dari nilai ekspor keseluruhan selama
bulan Mei 2006 sebesar US$ 8,34 miliar
itu, nilai ekspor nonmigas mencapai
US$ 6,55 miliar atau mengalami
kenaikan 10,52% dibandingkan dengan
April 2005, sedangkan nilai ekspor
migas mencapai US$ 1,79 miliar atau
mengalami kenaikan sekitar 7,22%.
Menurut Rusman, kenaikan nilai
ekspor selama bulan Mei 2006 lebih
banyak dikontribusi oleh kenaikan
nilai ekspor berbagai jenis komoditi
pertambangan seperti bijih, kerak
dan abu logam yang nilai ekspornya
mengalami kenaikan US$ 113 juta
dibandingkan dengan nilai ekspor
bulan April 2006.
“Secara umum tingginya nilai ekspor
selama bulan Mei 2006 ini terutama

disebabkan oleh meingkatnya harga
komoditas, baik komoditas pertanian,
perkebunan maupun pertambangan,
termasuk karena masih tetap tingginya
harga minyak mentah dunia,” kata
Rusman.
Dia mencontohkan dalam periode
lima bulan pertama 2006 (Januari-Mei
2006) ekspor karet alam telah mencapai
nilai US$ 776 juta, minyak sawit mentah
(crude palm oil/CPO) mencapai US$ 360
juta dan ekspor batu bara mencapai
mencapai nilai US$ 800 juta.
Dengan kinerja ekspor seperti itu
dan ditunjang dengan situasi pasar
mancanegara yang tetap kondusif
sepanjang tahun seperti terjadi
selama ini, Rusman menyatakan
rasa optimismenya bahwa total nilai
ekspor Idonesia sepanjang tahun 2006
setidaknya dapat mencapai angka
US$ 100 miliar. “Jika perekonomian
dunia tetap kondusif dan permintaan
terhadap produk ekspor Indonesia tetap
tinggi, maka kami optimistis nilai ekspor
Indonesia bisa mencapai angka paling
tidak US$ 100 miliar,” tutur Rusman.

Impor nonmigas selama bulan Mei
2006 mencapai US$ 3,37 miliar atau
naik 0,81% dibandingkan dengan April
2006, sedangkan nilai impor nonmigas
selama periode Januari-Mei 2006
mencapai US$ 16,34 miliar atau turun
3,89% dibandingkan dengan nilai impor
nonmigas periode yang sama tahun
2005.
Berbeda dengan impor nonmigas
yang cenderung menurun, impor migas
justru mengalami kenaikan cukup
signifikan. Selama bulan Mei 2006
impor migas mengalami kenaikan 19,94
miliar dibandingkan April 2006 menjadi
1,69 miliar, sedangkan akumulasi
impor selama periode Januari-Mei
2006 mencapai US$ 6,80 miliar atau
mengalami kenaikan sekitar 2,39%
dibandingkan dengan periode yang
sama tahun lalu.
Kegiatan perdagangan eksporimpor Indonesia masih didominasi oleh
beberapa negara tertentu, khususnya
AS dan Jepang. Sedangkan China kini
masuk urutan ke empat negara tujuan
ekspor, sebaliknya negara tirai bambu
ini menempati urutan kedua pemasok
barang impor ke Indonesia. mi
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Investasi Jepang Tertinggi
Selama Semester I 2006 Meningkat 110%

Pabrik Honda, salah satu investasi besar Jepang di Indonesia

K

egiatan investasi kalangan
pengusaha Jepang di Indonesia
selama semester pertama tahun
2006 meningkat pesat. Menurut
catatan Badan Koordinasi Penanaman
Modal (BKPM), kegiatan investasi para
pengusaha negara Matahari terbit itu
selama semester pertama tahun 2006
mengalami lonjakan hingga 110%
dibandingkan dengan periode yang
sama tahun 2005.
Kepala BKPM Muhammad Lutfi
mengatakan total nilai investasi para
pengusaha Jepang di Indonesia selama
semester pertama tahun 2006 mencapai
US$ 653,4 juta dengan 62 proyek atau
naik 110% dibandingkan nilai investasi
pengusahan negara Matahari Terbit itu
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pada semester pertama tahun 2005
yang mencapai US$ 301 juta dengan
67 proyek.
“Data realisasi investasi para
pengusaha Jepang di Indonesia yang
berhasil kami himpun menunjukkan
adanya peningkatan angka realisasi
investasi yang sangat signifikan dari
kalangan pengusaha negeri Matahari
Terbit ini. Ini sangat menggembirakan
mengingat negara kita saat ini memang
sangat membutuhkan banyak aliran
investasi dalam rangka menggenjot
pertumbuhan ekonomi di dalam negeri,”
kata Lutfi.
Menurut Luthfi, selama periode
semester pertama tahun 2006
(Januari-Juni) terdapat lima sektor

investasi yang mendominasi kegiatan
investasi kalangan pengusaha Jepang
di Indonesia. Kelima sektor itu adalah
Industri AlatTransportasi (Transportation
vehicle & other transportation industry)
dengan total nilai investasi US$ 258,3
juta sebanyak 8 proyek, disusul sektor
Logam, Mesin dan Elektronika (Metal,
Metal Goods, Machinery & Electronic
Industry) dengan nilai investasi US$
209,5 juta sebanyak 14 proyek. Sektor
lainnya adalah Industri Perdagangan dan
Perbaikan (Trading & Repair Industry)
US$ 59,2 juta sebanyak 9 proyek; Kertas,
Barang Kertas dan Industri Percetakan
(Paper, Paper Goods & Printing Industry)
senilai US$ 52 juta sebanyak 1 proyek;
dan Industri Karet dan Barang Plastik
senilai US$ 25,2 juta sebanyak 4 proyek.
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Jepang di Indonesia dalam beberapa
tahun terakhir ini, khususnya pasca krisis
ekonomi dan moneter yang melanda
Indonesia pada tahun 1997maih terus
memperlihatkan kecenderungan yang
menurun.

Industri Otomotif

Lima provinsi yang paling banyak
diminati sebagai lokasi investasi
kalangan pengusaha Jepang adalah
Provinsi Jawa Barat dengan nilai investasi
US$ 428,2 juta dengan 25 proyek, DKI
Jakarta dengan nilai investasi US$ 147,3
juta dengan 23 proyek, Banten dengan
nilai investasi US$ 69,6 juta dengan 3
proyek, Jawa Timur US$ 6 juta dengan
4 proyek dan Yogyakarta US$ 1 juta
dengan 1 proyek.
Kegiatan investasi para pengusaha
Jepang di Indonesia selama periode
Jnauari-Juni 2006 itu, kata Lutfi, akan
mampumenyeraptenagakerjasebanyak
4.998 orang. Jumlah tenaga kerja yang
dapat diserap melalui kegiatan investasi
tersebut akan makin bertambah pada
saat fasilitas produksi yang dibangun
melalui kegiatan investasi itu beroperasi
secara penuh.
Lutfi mengatakan pada semester
pertama 2006 Jepang menjadi negara
asal investor asing terbesar yang
merealisasikan kegiatan investasinya di
Indonesia dengan total nilai investasi
US$ 653,4 juta pada 62 proyek.
Kalangan pengusahan Korea Selatan
berada di urutan kedua dengan total
nilai investasi US$ 438,0 juta pada 83
proyek. Selanjutnya para pengusaha
dari Mauritius menempati urutan ketiga
dengan total nilai investasi US$ 379
juta pada 3 proyek. Posisi keempat dan
kelima ditempati para pengusaha dari
Inggris dan Malaysia masing-masing
dengan total nilai investasi US$ 356,2
juta (27 proyek) dan US$ 332,0 juta (18
proyek).

Walaupun
para
pengusaha
Jepang tercatat sebagai investor
yang menanamkan investasi dengan
nilai terbesar di Indonesia, namun di
kalangan pengusaha Jepang sendiri,
Indonesia bukanlah negara tujuan
investasi yang utama. Bahkan secara
keseluruhan aliran investasi pengusaha
Jepang di Indonesia masih tetap
memperlihatkan kecenderungan yang
menurun khususnya sejak terjadinya
krisis ekonomi dan moneter tahun 1997.
Hal itu diakui sendiri oleh Duta Besar
Kekaisaran Jepang untuk Indonesia YM
Ebihara.
Menurut Ebihara, kegiatan investasi

“Kegiatan investasi para pengusaha
Jepang di Indonesia memang
cenderung terus menurun dalam
beberapa tahun terakhir ini. Kalau pada
tahun 1997 nilai invetsasi pengusaha
Jepang di Indonesia mencapai US$ 8
miliar, pada tahun 2005 nilai investasinya
hanya sebesar US$ 1,2 miliar. Kami yakin
kalau dalam masa-masa mendatang
iklim investasi di Indonesia makin
membaik, maka kegiatan investasi para
pengusaha Jepang di Indonesia juga
akan meningkat,” tutur Ebihara.
Menanggapi pernyataan Dubes
Jepang tersebut, Lutfi mengatakan
untuk makin mendorong/menarik
masuknya kegiatan investasi asing di
tanah air, pemerintah terus berupaya
meningkatkan iklim investasi di dalam
negeri. Berbagai upaya yang telah
dilakukan pemerintah selama ini antara
lain mempercepat proses perizinan
investasi dengan mendirikan pusat
pelayananyangterintegrasi,mengurangi
berbagai pungutan resmi maupun tidak
resmi, meninjau berbagai perda yang
membebani kegiatan investasi dll. mi
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Daihatsu Jadikan Indonesia
Sebagai Basis Produksi Mobil

Xenia, salah satu produksi andalan Astra Daihatsu Motor di Indonesia

P

rinsipal industri kendaraan
bermotor Daihatsu di Jepang,
Daihatsu Motor Company
(DMC) telah menetapkan PT.
Astra Daihatsu Motor sebagai basis
produksi mobil Daihatsu terbesar di luar
Jepang yang menjadi pemasok mobil
untuk pasar domestik Indonesia, tetapi
juga untuk memenuhi kebutuhan pasar
ekspor di mancanegara.
Vice President Director PT Astra
Daihatsu Motor (PT. ADM), Sudirman
MR mengatakan dengan penunjukkan
tersebut maka principal Daihatsu di
Jepang telah merealisikan komitmennya
untuk terus menambah investasinya
di Indonesia dalam rangka perluasan
pabrik yang sudah ada maupun
pembangunan pabrik baru.
“DMC yang merupakan prinsipal
Daihatsu di Jepang, telah menjadikan
Indonesia sebagai bagian dari
target global Daihatsu dalam bisnis
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kendaraan bermotor. Untuk itu, DMC
terus melakukan perbaikan secara
berkesinambungan baik dalam lini
produksi, kualitas maupun teknologi,”
kata Sudirman.
Saat ini, tambah Sudirman, total
produksi mobil Daihatsu di seluruh
dunia mencapai 820.000 unit per tahun.
Dalam dua sampai tiga tahun ke depan
DMC telah memasang target untuk
meningkatkan produksi mobil Daihatsu
di seluruh dunia menjadi lebih dari 1 juta
unit per tahun.
Khusus untuk pabrik mobil Daihatsu
di Indonesia, DMC telah menyatakan
komitmen untuk terus meningkatkan
kegiatan investasinya melalui anak
perusahaannya di Indonesia, PT ADM.
Bahkan DMC telah menetapkan jadwal
dan rencana investasinya dalam
beberapa tahun ke depan. Sejak tahun
2003 sampai tahun depan (2007) DMC
telah mentargetkan total nilai investasi

kumulatif perusahaan di Indonesia
mencapai US$ 170 juta.
Sejalan dengan terus meningkatnya
nilai investasi DMC di PT ADM,
kapasitas produksi mobil di PT ADM
pun terus memperlihatkan kenaikan.
Pada tahun 2003 nilai investasi yang
ditanamkan DMC di PT ADM sebesar
US$ 90 juta dengan kapasitas produksi
mobil sebesar 78.000 unit per tahun.
Pada tahun 2004 tidak ada tambahan
investasi, namun pada tahun 2005 DMC
menambah investasinya sebesar US$ 10
juta sehingga total nilai investasi DMC di
PT ADM menjadi US$ 100 juta. Dengan
tambahan investasi tersebut kapasitas
produksi PT ADM naik menjadi 114.000
unit mobil per tahun.
Pada tahun 2006 DMC kembali
menyatakan komitmennya untuk
menambah investasinya di PT ADM
sebesar US$ 70 juta sehingga total
kumulasi investasinya di PT ADM
menjadi US$ 170 juta.Tambahan investasi
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Kegiatan di pabrik Daihatsu di Indonesia

ini dilakukan untuk perluasan pabrik
perakitan mobil di Karawang, Jawa Barat
dan pabrik perakitan di Sunter, Jakarta.
“Rencananya kegiatan perluasan
pabrik akan selesai pada awal kuartal
kedua tahun 2007. Dengan perluasan
pabrik tersebut maka kapasitas produksi
PT ADM akan meningkat dari 114.000
unit mobil per tahun menjadi 150.000
unit mobil per tahun. Peningkatan
kapasitas produksi ini juga dibarengi
dengan peningkatan jumlah tenaga
kerja dari 1.400 orang saat ini menjadi
1.600 orang.
Di Indonesia sendiri, kata Sudirman,
penjualan mobil Daihatsu sejak tahun
2003terusmemperlihatkanpeningkatan.
Kecuali pada tahun 2006, sejalan
dengan melemahnya pertumbuhan
ekonomi yang berakibat merosotnya
pasar kendaraan bermotor di dalam
negeri, penjualan mobil Daihatsu juga
diperkirakan mengalami penurunan.

Pada tahun 2003 total penjualan
mobil PT ADM mencapai 21.698 unit dari
total penjualan mobil secara nasional
ketika itu yang mencapai 354.409 unit.
Dengan demikian pada tahun 2003
pangsa pasar yang diraih PT ADM sebesar
6,1%. Pada tahun 2004 penjualan mobil
PT ADM meningkat menjadi 47.623
unit dari total penjualan mobil swecara
nasional ketika itu sebesar 483.169
unit. Dengankata lain PT ADM mampu
meningkatkan perolehan pangsa
pasarnya menjadi 9,9%. Demikian juga
pada tahun 2005, ketika total penjualan
mobil secara nasional naik menjadi
533.910 unit, penjualan mobil PT ADM
pun naik menjadi 48.762 unit walaupun
dari sisi perolehan pangsa pasarnya
menurun menjadi 9,1%.
“Pada tahun 2006 ini sudah dapat
dipastikan volume penjualan mobil
mengalami penurunan cukup signifikan.
Hal itu terlihat dari penurunan volume

penjualan yang terjadi selama semester
pertama 2006 yang cukup besar
dibandingkan dengan periode yang
sama tahun sebelumnya. Secara umum
kami perkirakan penjualan mobil di
dalam negeri pada tahun 2006 akan
berkisar antara 300.000 unit yang
merupakan versi pesimistis sampai
350.000 unit yang merupakan versi
optimistis,” kata Sudirman.
Posisi penjualan mobil PT ADM
sendiri selama tahun 2006, kata
Sudirman, diperkirakan akan berkisar
antara 27.500 unit sampai 33.000 unit.
Angka penjualan 27.500 unit merupakan
versi pesimistis, sedangkan angka 33.000
unit merupakan versi pesimistisnya.
“Jadi, kalau penjualan mobil secara
nasional mencapai 300.000 unit pada
tahun 2006, maka PT ADM diperkirakan
akan mampu meraih penjualan
sebanyak 27.500 unit atau dengan
penguasaan pangsa pasar sebesar
9,1%, sedangkan kalau penjualan mobil
secara nasional mencapai 350.000 unit
maka totak penjualan mobil PT ADM
diperkirakan mampu mencapai 33.000
unit atau dengan pangsa pasar 9,4%,”
tutur Sudirman.
PT ADM kini memproduksi mobil
Daihatsu Xenia, Toyota Avanza, Daihatsu
Taruna dan Daihatsu Zebra. Pada tahun
2005 total produksi mobil (dalam
bentuk CBU) PT ADM mencapai 105.333
unit dimana 48.762 unit diantaranya
dipasarkan di dalam negeri dan
sebagian lagi diekspor ke mancanegara.
Sejalan dengan menurunnya volume
pasar mobil, pada tahun 2006 produksi
mobil CBU PT ADM juga diperkirakan
mengalami penurunan menjadi
sebanyak 81.800 unit. Pada tahun 2007
diperkirakan PT ADM memproduksi
mobil CBU sebanyak 115.750 unit.
Selain memproduksi mobil dalam
bentuk CBU, PT ADM juga memproduksi
mobil dalam bentuk komponen terurai
(CKD) yang terutama ditujukan untuk
mengisi pasar ekspor. Pada tahun
2005 produksi mobil CKD PT ADM
mencapai 38.250 unit dan pada tahun
2006 dipkerkirakan menurun menjadi
29.620 unit. Pada tahun 2007 PT ADM
diperkirakan memproduksi mobil CKD
sebanyak 32.400 unit. mi
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Penjualan Mobil Tahun 2006
Diperkirakan 300.000-350.000 Unit

Peluncuran Produk Otomotif

K

alangan pelaku industri
otomotif di dalam negeri
memperkirakan total penjualan
kendaraan bermotor roda
empat (mobil) pada tahun 2006 akan
mengalami penyusutan hingga 34,3%43,7% dari 533.900 unit menjadi tinggal
300.000 sampai 350.000 unit akibat
perubahan lingkungan ekonomi makro
yang terjadi di dalam negeri seperti
melonjaknya harga bahan bakar minyak
(BBM), tingginya suku bunga, lemahnya
daya beli masyarakat dan lain-lain.
Direktur PT Toyota Astra Motor,
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Joko Trisanyoto mengatakan penjualan
kendaraan roda empat (mobil) di
dalam negeri selama tahun 2006
dipastikan akan mengalami penurunan
dibandingkan dengan tahun 2005 yang
mencapai 533.900 unit menjadi sekitar
300.000 sampai 350.000 unit saja.
Pada semester pertama tahun 2006
(Januari-Juni) penjualan mobil di tanah
air hanya mencapai angka 149.636 unit
atau turun sekitar 49,41% dibandingkan
dengan angka penjualan pada semester
pertama tahun 2005 yang mencapai
295.779 unit.

Kalau dilihat dari perkembangan dari
waktu ke waktu, penurunan penjualan
mobil ternyata sudah berlangsung
sejak semester kedua tahun 2005 yang
berlanjut terus pada semester pertama
2006, dari 295.779 unit pada semester
pertama 2005 menjadi 238.100 unit
pada semester kedua tahun 2005 (turun
sekitar 19,5%) dan menjadi 149.636 unit
pada semester pertama 2006 (turun
sekitar 37,1%).
Kalangan pengamat industri
otomotif memperkirakan trend
penurunan penjualan mobil ini akan
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terus berlanjut pada semester kedua
tahun 2006, walaupun penurunannya
tidak sebesar pada semester pertama
2006. Diperkirakan penjualan mobil
pada semester kedua tahun 2006
akan mengalami sedikit kenaikan
dibandingkan dengan penjualan
pada semester pertama 2006, karena
kondisi perekonomian pada semester
kedua 2006 diperkirakan akan lebih
baik dibandingkan dengan kondisi
perekonomian pada semester pertama
2006. Walaupun terjadi perbaikan pada
semester kedua tahun 2006, namun
secara keseluruhan total penjualan
mobil selama tahun 2006 masih tetap
jauh di bawah penjualan mobil tahun
2005.
Menurut Joko, pola fluktuasi
penjualan mobil merek Toyota sendiri
hampir sama dengan pola fluktuasi
penjualan mobil secara keseluruhan di
dalam negeri. Namun demikian, kalau
dilihat dari segi penguasaan pangsa
pasar, polanya justru kebalikan dari pola
fluktuasi penjualannya. Sebab, walaupun
penjualan mobil Toyota cenderung
menurun sesuai trend penjualan mobil
nasional, namun penguasaan pangsa
pasar mobil Toyota justru mengalami
trend kenaikan.
Pada tahun 2004 total penjualan
mobil merek Toyota (semua tipe)
mencapai 141.944 unit atau naik 40,70%
dibandingkan penjualan mobil Toyota
tahun 2003 yang mencapai 100.881
unit. Pada tahun 2005 penjualan
mobil Toyota kembali naik menjadi
182.767 unit (naik 28,76% dibandingkan
tahun 2004) dimana pada semester
pertama 2005 mencapai 91.555 unit
dan semester kedua 2005 mencapai
91.212 unit. Pada semester pertama
2006 penjualan mobil Toyota hanya
mencapai angka 61.806 unit atau turun
sekitar 32,49% dibandingkan dengan
semester pertama 2005, sedangkan jika
dibandingkan dengan semester kedua
2005 turun sebesar 32,24%.
Namun jika dilihat dari penguasaan
pangsa pasar, mobil merek Toyota
memperlihatkan penguasaan pangsa
pasar yang terus menguat dari 28,5%
pada tahun 2003 menjadi 29,4% pada
tahun 2004, 31,0% pada semeseter
pertama 2005, 38,3% pada semeseter

Kegiatan di pabrik otomotif

kedua 2005 dan 41,3% pada semester
pertama 2006.
Joko mengatakan pertumbuhan
ekonomi cenderung terus mengalami
perlambatan sejak semeseter pertama
2005 sampai semester pertama 2006
dimana pertumbuhan Produk Domestik
Bruto (PDB) cenderung terus menurun
dari 5,9% pada semeseter pertama 2005
menjadi 5,0% pada semester kedua
2005 dan kembali turun pada semester
pertama 2006 menjadi 4,6%.
Pertumbuhan ekonomi pada
semeseter pertama 2006 terutama
didorong oleh konsumsi khususnya
konsumsi pemerintah dan ekspor
(terutama dari sektor pertambangan
dan pertanian). Tingkat inflasi juga
cenderung stabil dan diperkirakan
akan mencapai kurang dari 8% pada
tahun 2006 terutama akibat trend
penurunan suku bunga SBI (Sertifikat
Bank Indonesia).
Terbatasnya belanja pemerintah
pada semester pertama 2006 dimana
pada periode Januari-Juni 2006 belanja
pemerintah hanya mencapai 24,1%
dari anggaran untuk belanja barang
dan 20,1% dari anggaran untuk belanja
modal.
Sebaliknya, pada semester kedua
2006 perekonomian diperkirakan
mengalami perbaikan khususnya karena
meningkatknya konsumsi dan ekspor
ditambah dengan mulai masuknya

kembali investasi. PDB pada kuartal
pertama 2006 yang mencapai 4,6%,
naik menjadi 4,8% pada kuartal kedua
2006 dan diperkirakan kembali naik
pada kuartal ketiga dan keempat 2006
masing-masing menjadi 5,6% dan 6,3%.
Secara keseluruhan PDB tahun 2006
diperkirakan naik antara 5,2% sampai
5,6%. Demikian juga inflasi dari tahun
ke tahun (YoY) diperkirakan stabil pada
angka 7%-8% pada akhir tahun 2006.
Hal itu didukung oleh kecenderungan
penurunan suku bunga SBI dan suku
bunga pinjaman.
Dengan asumsi adanya perbaikan
kondisi ekonomi pada semester kedua
2006, Joko memperkirakan penjualan
mobil pada semester kedua 2006 akan
mengalami kenaikan dari 149.636 unit
pada semester pertama 2006 menjadi
lebih dari 200.000 unit sehingga total
penjualan mobil pada tahun 2006
menjadi sekitar 350.000 unit.
“Angka penjualan 350.000 unit
selama tahun 2006 itu merupakan
skenario optimisnya dengan asumsi
terjadi perbaikan ekonomi pada
semester kedua 2006. Namun kalau
pada semester kedua 2006 tidak
terjadi perbaikan ekonomi, maka kami
perkirakan penjualan mobil pada
semester kedua 2006 tidak akan jauh
berbeda dengan semeseter pertama
2006, sehingga total penjualan mobil
tahun 2006 diperkirakan sekitar 300.000
unit,” tutur Joko. mi
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Merosotnya Penjualan Kendaraan Bermotor

Pengaruhi Pasar Komponen
semester pertama tahun 2006. Lebih
dari setengah dari nilai ekspor tersebut
ditujukan ke negara-negara di kawasan
Timur Tengah. Ekspor komponen
kendaraan bermotor yang paling besar
adalah ekspor bateray (accu), terutama
bateray merek Incoe dan Kuantum.
“Walaupun nilai ekspor mengalami
kenaikan, namun tidak semua kegiatan
ekspor mengalami kenaikan. Sebab
ada juga kegiatan ekspor komponen
kendaraan bermotor ke sejumlah negara
tujuan yang mengalami penurunan.
Salah satu negara tujuan ekspor yang
belakangan ini mengalami penurunan
permintaan adalah Lebanon,” kata
Gustav.

Komponen Sepeda Motor

M

enyusulturunnyapenjualan
kendaraan bermotor, baik
kendaraan roda empat
maupun
kendaraan
roda dua, kalangan industri pemasok
komponen (spare part) kendaraan
bermotorjugaturutmengalamikelesuan
pasar. Karena, penjualan berbagai jenis
komponen kendaraan bermotor sangat
terkait erat dengan kondisi penjualan
kendaraan bermotor.
Direktur PT Astra Otopart Tbk
(AOP), Gustav A. Husen mengatakan
melemahnya penjualan kendaraan
bermotor di dalam negeri (penjualan
mobil turun sekitar 35% dan penjualan
sepeda motor turun sekitar 21%)
membawa dampak yang sangat besar
terhadappenjualankomponenotomotif,
khususnya komponen otomotif yang
diproduksi kalangan industri komponen
yang telah menjadi pemasok tetap bagi
kalangan perusahaan perakitan mobil
dan motor di dalam negeri.
Menurut Gustav, kalangan industri
komponen otomotif yang memasok
komponen kepada industri perakitan
mobil dan sepeda motor di dalam negeri
mengalami penurunan penjualan
komponen sejalan dengan menurunnya
penjualan produk kendaraan bermotor.
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Namun demikian, industri komponen
masih tetap bisa menikmati penjualan
yang relatif stabil terutama untuk
melayani pasar after sales service.
Berkaitan dengan penurunan
penjualan komponen tersebut, PT AOP
selaku produsen komponen kendaraan
bermotor juga mengalami penjualan
yang cukup signifikan selama tahun
2006. Kalau pada tahun 2005 PT AOP
masih menikmati total penjualan Rp 3,8
triliun, namun pada semester pertama
tahun 2006 (Januari-Juni) penjualan PT
AOP hanya mencapai Rp 1,47 triliun.
Namun demikian, nilai trading
(perdagangan) PT AOP tetap mengalami
kenaikan dari Rp 786,1 miliar pada
semester pertama tahun 2005 menjadi
Rp 818 miliar pada semester pertama
2006. Kenaikan nilai trading ini terutama
dipicu oleh kenaikan nilai ekspor. Di
sisi lain, nilai manufacturing PT AOP
mengalami penurunan dari Rp 1 triliun
pada semester pertama 2005 menjadi
Rp 656 miliar pada semester pertama
2006.
Nilai ekspor komponen kendaraan
PT AOP mengalami kenaikan dari
Rp 177 miliar pada semester pertama
tahun 2005 menjadi Rp 211 miliar pada

Menurut dia, bergejolaknya
kawasan Timur Tengah akibat serangan
tentara zionis Israel ke wilayah Palestina
dan Lebanon sejak Juli 2006 lalu telah
mengakibatkan kegiatan ekspor
komponen kendaraan bermotor PT
AOP ke wilayah itu terhenti sama sekali.
Bahkan PT AOP sampai sekarang masih
kehilangan kontak dengan para mitra
bisnisnya di wilayah tersebut.
Di tengah menurunnya penjualan
kendaraan
bermotor
akibat
kondisi makro ekonomi yang tidak
menguntungkan yang diikuti dengan
melemahnya daya beli masyarakat, kata
Gustav, kalangan industri komponen
menyiasati dengan meningkatkan
volume ekspor komponen ke
mancanegara.
Namun selain meningkatkan volume
penjualan ke pasar ekspor, kata Gustav,
potensi penjualan di pasar komponen
dalam negeri sebetulnya masih cukup
besar. Hal itu dimungkinkan karena
saat ini terdapat ratusan juta kendaraan
bermotor yang beroperasi di seluruh
Indonesia. “Pasar after sales service ini
tidak bisa diabaikan karena merupakan
pasar komponen yang sangat besar.
Kalau hanya untuk sekedar bertahan
hidup, pasar after sales service ini sudah
bisa diandalkan.” mi
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Pengembangan BBN
Perlu Skema Subsidi

M

enteri
Perindustrian
(Menperin) Fahmi Idris
mengatakan pemerintah
sangat serius dalam upaya
pengembangan bahan bakar nabati
(BBN) atau Biofuel mengingat BBN
merupakan sumber energi alternatif
pengganti Bahan Bakar Minyak (BBM)
yang sangat handal disamping Indonesia
memiliki potensi pengembangan BBN
yang sangat besar.
Namun
demikian
Menperin
mengakui sampai saat ini masih
terdapat sejumlah permasalahan
yang harus segera diatasi agar upaya
pengembangan BBN bisa berjalan
mulus sesuai dengan target yang telah
ditetapkan pemerintah. Beberapa
permasalahan tersebut antara lain
menyangkut belum adanya kepastian
ketersediaan lahan yang dapat
dimanfaatkan oleh investor, masih
terbatasnya bahan baku biodiesel
terutama berupa biji jarak pagar, masih
terbatasnyapasokanbahanbakuethanol
di dalam negeri, keekonomian biodiesel
dari jarak pagar yang kurang optimal dan
sangat tergantungnya keekonomian
biodiesel kepada perkembangan harga
energi dimana kalau harga energi
turun maka keekonomian minyak jarak
pagar (biodiesel) semakin kurang dan
sebaliknya.

Salah satu produk yang menggunakan Bahan Nabati

Menurut
Menperin,
sampai
saat ini bahan baku berupa biji jarak
pagar belum tersedia dalam jumlah,
kualitas, harga dan kontinuitas yang
diperlukan karena masih dalam tahap
awal pengembangan budidaya yang
dilakukan oleh masyarakat dengan
dibantu berbagai instansi dan lembaga
di pusat dan daerah. Bahan baku yang
paling siap digunakan adalah CPO
karena sudah berkembang dan dapat
ditingkatkan lagi namun penggunaan
CPO dapat mengganggu pasokan
bahan baku untuk pangan dan industri
lainnya.
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“Untuk pengembangan ethanol
kita juga masih banyak menghadapi
masalah bahan baku. Sebab bahan baku
ethanol di dalam negeri masih terbatas
seperti tetes, singkong, sorgum dll.
Dalam hal ini tetes tebu banyak diekspor
sedangkan produksi singkong, sorgum
dan bahan baku lainnya belum banyak
dikembangkan dan masih dikonsumsi
serta digunakan sebagai bahan baku
industri,” kata Menperin.
Dari segi teknologi pun masih
ada kendala walaupun sebetulnya
teknologi pembuatan biodiesel relatif
sederhana, namun yang telah/sedang
dikembangkan dalam negeri baru
sampai dengan skala kecil. ITB misalnya
baru mengembangkan mesin sampai
dengan kapasitas 6.000 ton/tahun, BPPT
sampai dengan 3.000 ton/tahun yang
umumnya menggunakan Batch Process.
Sedangkan untuk mesin dengan skala
besar yang menggunakan Continuous
Process masih harus menggunakan
lisensi luar negeri seperti Lurgi yang
mampu mengembangkan mesin
dengan kapasitas sampai 250.000 ton/
tahun, BDI sampai dengan 150.000 ton/
tahun, Conneman sampai 100.000 ton/
tahun, Biox sampai 50.000 ton/tahun.
Dari sisi fasilitas pencampuran
(blending) antara BBM dengan biofuel
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pun, kata Menperin, masih sangat
terbatas sehingga masih perlu dilakukan
penambahan fasilitas pencampuran
biofuel dengan BBM. Belum lagi jika
dilihat dari aspek daya saingnya, sampai
kini biofuel masih belum kompetitif
dengan BBM bersubsidi khususnya
minyak tanah bersubsidi.
Permasalahan lain yang juga perlu
segera dipecahkan adalah belum dapat
dimanfaatkannya produk samping
berupa gliserol dari kegiatan industri
biodiesel, khususnya yang berbahan
baku minyak kelapa sawit.
Untuk
mengatasi
berbagai
permasalahan tersebut Menperin
menilai perlunya segera dilakukan
pemetaanketersediaanlahandanalokasi
untuk para investor. Untuk tahap awal,
sambil menunggu berkembangnya
budidaya tanaman jarak, Menperin
menyarankan agar dalam memproduksi
biodiesel dipergunakan CPO sebagai
bahan baku.
Untuk
meningkatkan
dan
mengoptimalkan
keekonomian
pengembangan biodiesel dari minyak
jarak, Menperin menyarankan kalangan
dunia
usaha
mengembangkan
pengolahan lebih lanjut berbagai
produk samping minyak jarak agar nilai

Ampas Jarak dan Briket Ampas Jarak

tambah yang diperoleh bisa lebih besar
dan lebih bervariasi.
Menperin mengakui pemerintah
dan kalangan dunia usaha masih
perlu terus melakukan penelitian dan
pengembangan mulai dari budidaya
tanaman sumber bahan baku BBN
seperti tanaman jarak, ubi dll, teknologi
proses mesin dan peralatan serta
penggunaannya sehingga dapat
dihasilkan produk biofuel yang lebih
ekonomis dan memenuhi persyaratan
teknis.
“Kami
juga
menilai
perlu
diberikannya kemudahan dan insentif
kepada pengembang energi biodiesel
dari minyak jarak misalnya melalui revisi
PP 148 maupun pemberian suku bunga
khusus,” tutur Menperin.
Lebih jauh menperin menilai
bahwa pemerintah juga perlu mulai
memikirkan skema subsidi untuk bahan
bakar nabati agar produk bahan bakar
yang ramah lingkungan ini dapat lebih
bersaing dengan produk BBM.

Mesin Press Biji Jarak
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“Agar pengembangan biodiesel
bisa berjalan lebih baik maka perlu
dilakukan pola kemitraan mulai dari
budidaya, pengolahan, pemasaran dan
penelitian pengembangan yang saling
mendukung dan menguntungkan.
Sedangkan untuk pengembangan
bioethanol juga perlu dilakukan
pembatasan ekspor tetes tebu dan
intensifikasi/ekstensifikasi budidaya
tanaman singkong, tebu dan tanaman
lainnya. mi
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Produksi
Biodiesel Marak
Harga Gliserin Anjlok

Bio diesel

glycerol

Produksi biodiesel dari minyak sawit yang umumnya dilakukan melalui proses
transesterifikasi telah mengakibatkan produksi gliserin melonjak

M

araknya pengembangan
dan produksi biodiesel
dari minyak kelapa sawit
yang dilakukan baik di
dalam maupun di luar negeri kini sudah
mulai menuai dampak samping yang
dirasakan merugikan kalangan pelaku
industri oleokimia nasional. Masalahnya,
kegiatan produksi biodiesel dari minyak
sawit yang umumnya dilakukan
melalui proses transesterifikasi telah
mengakibatkan produksi gliserin
melonjak hingga menyebabkan harga
produk tersebut di pasar dunia terus
merosot secara signifikan.
SekretarisEksekutifAsosiasiProdusen
Oleochemical Indonesia (Apolin)
Ignatius Ery Kurniawan mengatakan
kalangan produsen oleochemical
nasional kini berada pada posisi yang
tidak menguntungkan sebagai akibat
mulai berkembangnya industri biodiesel
dari minyak kelapa sawit.
“Sejak
maraknya
kampanye
pengembangan biodiesel sebagai
energi alternatif bahan bakar minyak
(BBM) volume produksi gliserin
mengalami lonjakan yang sangat drastis

hingga mengakibatkan terjadinya over
supply gliserin di pasar dunia yang
ujung-ujungnya berdampak pada
merosotnya harga produk tersebut di
pasar dunia. Padahal selama ini gliserin
merupakan salah satu komoditi ekspor
yang dihasilkan industri oleochemical di
dalam negeri,” kata Ignatius.
Selama ini gliserin dimanfaatkan
oleh kalangan industri kosmetik, industri
sabun dan industri surfaktan sebagai
bahan baku utama. Namun melonjaknya
produksi gliserin melampaui kapasitas
produksi dan kebutuhan industri
tersebut telah mengakibatkan kelebihan
pasokan gilserin tidak mampu terserap
oleh kalangan industri pengguna yang
menjadi konsumen gliserin selama ini.
“Biodiesel yang diproduksi dari
minyak kelapa sawit dan sudah cukup
dikenal masyarakat selama ini, dalam
terminologi di industri oleochemical
disebut dengan nama Fatty Acid
Methyl Ester (FAME). Kegiatan produksi
FAME melalui proses yang disebut
dengan proses transesterifikasi akan
menghasilkan gliserin sebagai produk
samping pada setiap tahapan proses.

Karena itu, produksi gliserin mengalami
lonjakan drastis sebagai akibat dari
pengembangan produksi biodiesel,”
kata Ignatius.
Lonjakan produksi gliserin ini
membawa dampak yang kurang
menguntungkan bagi kalangan industri
oleochemical karena mengakibatkan
harga gliserin di pasar internasional
merosot drastis. Hal itu terjadi karena
kalangan negara Uni Eropa yang
selama ini menjadi pasar utama tujuan
ekspor produk gliserin dari Indonesia,
kini mereka tidak lagi membeli gliserin
dari Indonesia karena negara-negara
Eropa kini memproduksi gliserin yang
diperoleh sebagai produk samping dari
proses produksi biodiesel.
“Sebelum kegiatan produksi
biodiesel dari minyak kelapa sawit di
negara-negara Eropa berkembang
khususnya sebelum tahun 2000,
kawasan Eropa merupakan pasar utama
ekspor gliserin dari Indonesia. Tetapi
kini setelah berkembangnya produksi
biodiesel dari minyak kelapa sawit di
kawasan tersebut, negara-negara Eropa
yang sebelumnya menjadi pembeli
gliserin Indonesia berubah status
menjadi produsen dan kini mereka
pun menjadi pengekspor gliserin ke
mancanegara,” kata Ignatius.
Menanggapi hal itu, Dirjen
Industri Agro dan Kimia Departemen
Perindustrian,
Benny
Wahyudi
mengatakan lonjakan produksi
gliserin sebagai efek samping dari
maraknya industri biodiesel seharusnya
diikuti dengan upaya peningkatan
pemanfaatannya di dunia industri.
Menurut Benny, selain sebagai
bahan baku utama untuk pembuatan
kosmetik, sabun dan surfaktan, hasil
penelitian dan pengembangan terkini
menunjukkan bahwa gliserin juga dapat
dimanfaatkan kalangan industri sebagai
bahan baku untuk membuat minyak
pelumas (oli) nabati (organik). Selama ini,
bahan baku utama pembuatan minyak
pelumas berasal dari base oil yang
diperoleh dari hasil pengolahan minyak
bumi. Dengan dapat dimanfaatkannya
gliserin sebagai bahan baku pembuatan
oli maka diharapkan lonjakan produksi
gliserin dapat diserap oleh kalangan
industri minyak pelumas. mi
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24 Industri Kompor Gas
Siap Penuhi Kebutuhan di Dalam Negeri

tender dan PT Pertamina bertugas
mempersiapkan pengadaan tabung
gasnya,” kata Anshari kepada pers di
sela-sela Pameran Produksi Indonesia
(PPI) 2006 di arena Pekan Raya Jakarta,
belum lama ini.
Menurut
Anshari
Harga
kompor gas dengan satu tungku
diperkirakan mencapai Rp 132.000/
unit dan merupakan harga perkiraan
Departemen Perindustrian sekaligus
sebagai Harga Patokan Sendiri (HPS)
yang dapat dijadikan acuan harga
oleh pemerintah dalam kegiatan
tender pengadaan kompor gas oleh
Kementerian Koperasi dan UKM.

Produk Kompor Gas, realisasi pengadaannya mengalami penundaan

S

ebanyak 24 industri kompor
gas nasional yang tergabung
dalam asosiasi usaha Gabungan
Elektronika Indonesia (Gabel)
menyatakan kesanggupan mereka
memenuhi seluruh kebutuhan kompor
gas di dalam negeri khususnya
dalam rangka pelaksanaan proyek
pengadaan kompor gas sebanyak 90
juta unit sampai tahun 2010 sebagai
bagian dari upaya pemerintah dalam
melakukan diversifikasi energi dengan
memanfaatkan gas LPG sebagai
alternatif pengganti minyak tanah untuk
kebutuhan rumah tangga..

dan UKM beberapa waktu lalu.

Dirjen Industri Logam, Mesin,
Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen
Perindustrian (Deperin) Anshari Bukhari
mengatakan 24 perusahaan telah lolos
seleksi prakualifikasi tender pengadaan
kompos gas yang diselenggarakan
Kantor Kementerian Negara Koperasi

“Dalam proyek pengadaan kompor
gas LPG ini Deperin mendapat tugas
melakukan standardisasi kompor dan
mempersiapkan industrinya. Sementara
itu, Kementerian Koperasi dan UKM
mendapat tugas untuk melakukan
pengadaan kompor gas melalui
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Ke-24 perusahaan industri kompor
gas yang sudah lolos prakualifikasi
adalah PT Aditec Cakrawiyasa, PT
Arto Mertal Internasional, PT Blue Gas
Indonesia, PT Citra Surya Abadi Prima, PT
Denpoo Mandiri Indonesia, PT IRC Inoac
Indonesia,PTLestarijayaKanakamakmur,
PT Maspion, PT Metalindo Teratai Putra,
PT Multi Lestari, PT Rinnai Indonesia, PT
Sanken Argadwija, PT Sharp Electronics
Indonesia, PT Sinar Terang Logamjaya,
PT Star Cosmos, PT Subur Djaja Teguh,
PT Wijaya Karya Intrade dan PT Winn
Appliance.

“Sesuai dengan tugas yang
diberikan pemerintah kepada Deperin,
kami telah menetapkan persyaratan
kompor gas yang akan diproduksi
kalangan industri di dalam negeri,
kriteria tersebut kompor harus efisien
dalam penggunaan gas dengan tingkat
efisiensi di atas 50% dan kompor harus
lolos uji tekan dengan kemampuan
tahan terhadap beban minimal 20 kg.
Syarat lainnya adalah kompor tersebut
harus aman dari kemungkinan meledak
dan tidak mudah berubah bentuk atau
melengkung,” kata Anshari.
Deperin, tambah Anshari, dalam
waktu dekat juga akan segera
melaksanakan kegiatan pengujian
produk kompor gas yang diproduksi
kalangan industri di dalam negeri
bekerjasama dengan asosiasi industri
dan Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia (LIPI).
Hingga saat ini kalangan industri
kompor gas nasional sudah mampu
menyediakan 4,6 juta unit kompor
gas LPG. Melalui proyek pengadaan
kompor gas LPG dalam rangka konversi
penggunaan minyak tanah ke LPG
itu, pemerintah menetapkan target
pengadaan kompor gas sebanyak 90
juta unit sampai tahun 2010.
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Anshari mengatakan industri
kompor gas di dalam negeri saat ini
memiliki kapasitas produksi terpasang
6,08 juta unit per tahun, namun
kapasitas produksi tersebut dapat
segera ditingkatkan hingga 15 juta unit
per tahun. Kalangan industri kompor gas
sudah mampu memproduksi kompor
gas dengan kandungan lokal 80%-90%.
Satu-satunya komponen kompor yang
masih harus diimpor dari luar negeri
adalah komponen pemantik kompor
(ignition part).
Melalui proyek pengadaan kompor
gas LPG yang disponsori pemerintah
itu, kalangan industri kompor gas
rencananya akan memproduksi kompor
gas secara bertahap dimana pada tahun
2006 diproduksi 4,6 juta unit, tahun
2007 sebanyak 15 juta unit, tahun
2008 sebanyak 24 juta unit, tahun 2009
sebanyak 32 juta unit dan tahun 2010
sebanyak 40 juta unit.
“Selama ini industri kompor gas di
dalam negeri sudah memiliki kapasitas
produksi yang cukup tinggi dan telah
siap memenuhi seluruh permintaan
kompor gas di pasar domestik. Namun
tingkat utilisasinya selama ini belum
optimal mengingat volume pasarnya
masih rendah. Karena itu, dengan
adanya proyek ini diharapkan tingkat
utilisasi industri kompor gas akan dapat
ditingkatkan,” tegas Anshari.
Untuk memenuhi kebutuhan tabung
gas LPG, lanjut Anshari, saat ini terdapat
13 industri tabung gas di dalam negeri
dengan kapasitas produksi terpasang
7 juta unit/tahun. Mereka juga telah
menyatakan kesiapan mereka memasok
tabung gas LPG kepada Pertamina
melalui proyek tersebut. Namun sejauh
ini Pertamina belum mengumumkan
rencana tender pengadaan tabung gas
LPG-nya.
Anshari mengatakan modal kerja
untuk pembuatan kompor maupun
tabung gas LPG dalam rangka proyek
tersebut tidak disediakan pemerintah
melainkan disediakan sendiri oleh
kalangan pelaku industri dan kalangan
pelaku industri sanggup menyediakan
sendiri kebutuhan modal kerjanya.
Walaupun
sempat
tertunda
rencananya, melalui proyek pengadaan

kompor gas LPG dalam rangka
pelaksanaan program konversi minyak
tanah ke gas LPG itu pemerintah
pada tahap pertama tahun 2006 akan
membagikan 420.000 unit kompor
gas secara gratis kepada masyarakat di
wilayah DKI Jakarta.
Perbandingan penggunaan kompor
minyak tanah dan kompor gas LPG:
Kompor Minyak Tanah

Kompor Gas LPG

Keuntungan:
- Harga kompor relative lebih murah
Kerugian:
- Repot dalam penggunaan
- Berasap dan berjelaga
- Meninggalkan noda pada dinding
- Menyebabkan polusi
- Menyebabkan bau pada makanan
- Sulit dalam perawatan

Keuntungan :
- Mudah digunakan
- Mudah dipindahkan
- Ramah lingkungan
- Bersih
- Pembakaran mudah disesuaikan
- Temperatur panas yang tinggi
- Efisiensi apparatus lebih tinggi
Kerugian:
- Harga kompor LPG relative lebih mahal

Sumber: Asosiasi Produsen Kompor Gas Indonesia

Perbandingan Sifat/Ciri Minyak
Tanah dan LPG
Sifat/Ciri

Minyak Tanah

Gas LPG

Berat jenis

0,81 kg/liter

0,56 kg/liter

Nilai kalor

10.478 kkal/kg

11.255 kkal/kg

Kesetaraan

1 liter

0,57 kg LPG

20 liter

11,38 kg

Rp 2.000/liter

Rp 3.515/kg

Kebutuhan/bulan
Harga subsidi
Sumber: Asosiasi Produsen Kompor Gas Indonesia

Kesetaraan manfaat: 1 liter minyak
tanah setara dengan 0,57 kg LPG atau
1,74 liter minyak tanah setara dengan
1 kg LPG.
Perbandingan penggunaan minyak
tanah dan LPG
Unsur

Minyak Tanah

LPG

Efisiensi

40%

53%

Menyalakan

Dengan korek api

Dengan pemantik

Pemanasan

Lambat

Cepat

Pengaturan Api

Dengan sumbu

Dengan katup

Harga

Relatif murah

Relatif mahal

Perawatan

Rumit

Mudah

Sumber: Asosiasi Produsen Kompor Gas Indonesia
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Pengembangan
Industri Minuman
Teh Sangat Prospektif

Kegiatan Pemetik Teh

W

alaupun harga komoditi
teh Indonesia di pasar
dunia cenderung terus
merosot dalam beberapa
tahun terakhir ini, perkembangan yang
bertolak belakang justru terjadi pada
industri minuman siap konsumsi yang
mengggunakan teh sebagai bahan
bakunya atau dalam industri minuman
dikenal dengan istilah Ready to Drink Tea
(RDT). Industri RDT ini justru mengalami
perkembangan yang cukup pesat
belakangan ini dengan bermunculan
produk-produk minuman RDT baru
dengan merek yang sangat bervariasi.
Berbagai produk minuman teh
dalam kemasan itu juga memiliki
berbagai aroma. Beberapa aroma (cita
rasa) yang banyak mendominasi produk
minuman teh antara lain rasa jasmine
(melati), rasa buah-buahan (campuran),
rasa strawberry, rasa jeruk, rasa apel dan
lain-lain.dll.
Tampaknya
minat
kalangan
pengusaha untuk menggeluti industri
minuman RDT ini belakangan ini sudah
mulai meningkat sejalan dengan terus
meningkatnya permintaan pasar, baik
di dalam negeri maupun di pasar
ekspor. Sementara itu, merosotnya
harga komoditi teh Indonesia di pasar
dunia makin menjadi pemicu kalangan
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pengusaha untuk menerjuni industri
teh yang lebih hilir. Merosotnya harga
bahan baku komoditi teh di satu sisi
dan makin terbukanya peluang bisnis di
pasar produk minuman olahan teh di sisi
lain, telah menjadikan bisnis minuman
teh semakin menarik karena mampu
memberikan perolehan nilai tambah
yang makin besar.
Walaupun belakangan ini sudah
bermunculan industri-industri minuman
baru yang memproduksi produk RDT,
namun harga teh Indonesia masih juga
belum beranjak naik secara signifikan.
Hal itu terjadi karena produksi teh di
dalam negeri (dan di negara lainnya)
selama ini masih cukup tinggi sementara
daya serap industri RDT terhadap teh
lokal belum begitu besar. Sementara
minat kalangan pengusaha minuman
untuk menggarap industri minuman teh
dalam kemasan atau RDT yang cukup
menjanjikan ini belum begitu banyak
dilirik oleh para pemilik modal. Kondisi
ini mengakibatkan produksi teh curah
(bulk) di dalam negeri masih tinggi dan
sebaliknya produksi teh hilir seperti teh
celup dan minuman teh dalam kemasan
siap minum/RDT masih relatif kecil.
Karena itu, masih diperlukan
adanya terobosan-terobosan baru
dalam kegiatan pengolahan teh agar

dihasilkan produk-produk minuman
teh baru yang sesuai dengan selera
masyarakat konsumen. Tentu saja, selain
membutuhkan terobosan di bidang
pengolahan, juga diperlukan terobosanterobosan baru di bidang pemasaran
produk olahan teh agar dapat diterima
masyarakat konsumen.
Bagi kalangan pengusaha teh di
dalam negeri, khususnya perusahaan
perkebunan teh selaku produsen
bahan baku teh, berharap banyak dari
perkembangan industri minuman
teh di dalam negeri. Sebab, kalau
industri minuman the siap konsumsi
itu bisa berkembang dengan baik dan
produknya dapat diterima dengan
baik oleh masyarakat konsumen, maka
dengan sendirinya permintaan terhadap
komoditi teh sebagai bahan baku
utamanya akan mengalami kenaikan.
Sesuai dengan mekanisme pasar, kalau
permintaan teh meningkat maka harga
komoditi teh pun akan meningkat. Itulah
sebetulnya yang ditunggu-tunggu para
produsen teh nasional.
“Kami sebetulnya menaruh harapan
besar terhadap perkembangan industri
minuman teh siap konsumsi di dalam
negeri. Sebab, dengan maraknya
perkembangan industri minuman
teh di dalam negeri diharapkan suatu
saat kelak industri tersebut mampu
mengangkat harga teh Indonesia baik
di pasar domestik maupun di pasar
ekspor,” kata Ketua Umum Asosiasi Teh
Indonesia (ATI), Insyaf Malik.
Secara umum, pasar minuman
teh dalam kemasan di dalam negeri
saat ini masih dikuasai para pemain
lama. Walaupun bermunculan merekmerek minuman teh baru, namun
produsennya sebagian besar masih
para pemain muka lama seperti Sosro.
Namun ada beberapa kecenderungan
yang cukup menarik dari fenomena di
industri minuman teh ini, yaitu beberapa
perusahaan makanan dan consumer
goods seperti Nestle, Unilever kini
mulai terjun ke bisnis teh. Bahkan ada
beberapa industri air minuman dalam
kemasan (AMDK) yang kini juga terjun
ke minuman teh seperti Dua Tang.
Ketua Umum Gabungan Perusahaan
Makanan dan Minuman (GAPMMI)
Thomas Darmawan mengatakan

Ekonomi & Bisnis
sampai saat ini kelompok usaha Sosro
masih menguasai pangsa pasar terbesar
produk RDT dengan penguasaan pangsa
pasar sekitar 70%-80%. Sebagian besar
produk RDT Sosro masih menggunakan
aroma/cita rasa jasmine (melati),
walaupun belakangan ini kelompok
perusahaan ini juga mengembangkan
produk-produk RDT beraroma lainnya
seperti rasa buah-buahan (Fruit Tea).
Menurut Thomas, walaupun produk
minuman teh dalam kemasan kini
makin bervariasi baik merek maupun
cira rasanya, namun para pemain
baru di industri minuman teh dalam
kemasan tampaknya masih belum
dapat menggeser dominasi Sosro di
pasar minuman teh dalam negeri.
Sosro sendiri yang merupakan
pelopor di industri minuman teh dalam
kemasan di Indonesia tampaknya
tidak mau ketinggalan oleh para
pendantang baru di industri tersebut.
Dalam rangka memperkuat posisinya
di pasar minuman teh dalam kemasan,
Sosro pun memperkenalkan beberapa
produk baru dengan kemasan dan
cita rasa yang baru di samping tetap
mempertahankan merek lama seperti
teh botol dan teh kotak.
Mendesak untuk Dikembangkan
Menurut
Insyaf,
walaupun
belakangan ini banyak bermunculan
produk minuman the dalam kemasan,
namun secara umum industri hilir
teh di dalam negeri termasuk industri
minuman teh dalam kemasan atau
industri teh celup sampai saat ini masih
belum begitu berkembang di Indonesia.
Hal itu mengakibatkan sebagian besar
produk teh Indonesia sampai saat ini
masih diproduksi dalam bentuk teh
curah.
“Produksi teh Indonesia rata-rata
mencapai 160.000 ton per tahun yang
lebih dari 90% diantaranya merupakan
teh curah. Dari total produksi sebesar
itu, sekitar 100.000 ton diantaranya
diekspor ke mancanegara dan 60.000
ton lainnya dipasarkan di dalam negeri.
Sebagian kecil dari teh yang dipasarkan
di dalam negeri tersebut diolah menjadi
teh celup atau diolah menjadi produk
minuman dalam kemasan,” kata Insyaf.
Insyaf mengaku tidak tahu persis

berapa volume teh yang diolah menjadi
produk yang lebih hilir seperti teh
celup dan produk minuman teh dalam
kemasan. Namun dia memperkirakan
konsumsi teh untuk industri the celup
dan industri minuman the dalam
kemasan masih relatif sangat kecil, yaitu
di bawah 10% dari total produksi teh
Indonesia.
Sementara itu, kecenderungan
penurunan harga teh di pasar dunia
terus berlangsung dalam beberapa
tahun terakhir ini. Penurunan harga teh
dunia tersebut telah mengakibatkan
ekspor teh Indonesia kurang bergairah
sehingga cenderung terus menurun.
Padahal biaya produksi teh di dalam
negeri terus meningkat secara signifikan.
Menurunnya harga jual teh Indonesia di
pasar ekspor terjadi akibat kelebihan
pasokan teh curah di pasar dunia.
Menurut Insyaf, volume ekspor
teh Indonesia turun menjadi 78.219
ton pada tahun 2005 dari sebelumnya
mencapai 98.572 ton pada tahun 2004.
Padahal pada tahun 1993 ekspor teh
Indonesia sempat mencapai angka
123.900 ton yang merupakan rekor
tertinggi yang pernah dicapai selama
ini. Sebagian besar atau sekitar 94%
ekspor teh Indonesia itu dilakukan
dalam bentuk teh curah (bulk).
Sementara itu, pesaing utama
ekspor teh Indonesia, yaitu Sri Lanka
pada tahun 2005 mengekspor teh
sebanyak 298.769 ton. Dari jumlah itu,
hanya sekitar 60% yang diekspor dalam
bentuk curah, sedangkan selebihnya
(40%) disekspor dalam bentuk produk
hilir.
Direktur Pemasaran PT Perkebunan
Nusantara VIII Indra B. Jenie mengatakan
harga jual teh Indonesia hingga kini
masih relatif rendah. Harga jual teh
Indonesia berkisar antara 60%-70%
dari harga jual teh dari negara-negara
produsen utama teh lainnya.
Pada tahun 2005 misalnya, teh Sri
Lanka dijual dengan harga US$ 1,78
per kg (FOB pelabuhan muat) dan teh
India dijual dengan harga US$ 1,73 per
kg (FOB pelabuhan muat). Sementara
teh Indonesia dengan jenis yang serupa
diekspor dengan harga hanya US$ 1,05
per kg (FOB pelabuhan muat).

“Harga jual yang rendah itu terjadi
antara lain karena pemasaran yang tidak
optimal dan pelelangan teh di dalam
negeri yang masih diwarnai monopoli.
Promosi jadi lebih susah karena produk
teh Indonesia bukan produk hilir,” tutur
Indra.
Menurut Insyaf, pengembangan
produk teh Indonesia ke produk yang
lebih hilir sulit dilakukan karena tingginya
biaya produksi dan kebijakan fiskal yang
tidak kondusif. Biaya produksi teh di
tanah air relatif tinggi terutama karena
faktor biaya buruh dan penggunaan
bahan bakar solar.
Komponen biaya buruh pada
industri teh di Indonesia, tambah Insyaf,
mencapai60%darihargapokokproduksi.
Karena itu, kenaikan upah minimum
sekitar 10% per tahun dirasakan
sangat memberatkan pengusaha teh
di tengah-tengah situasi perdagangan
teh yang stagnan. Biaya bahan bakar
solar juga sangat memberatkan industri
teh di dalam negeri dimana untuk
memproduksi satu kg teh dibutuhkan
0,34 liter solar.
Faktor lainnya yang turut
memperberat kondisi industri teh di
dalam negeri adalah pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Pungutan
PPN ini dinilai kalangan produsen teh
sebagai disinsentif bagi pengembangan
industri hilir teh.
Insyaf menyayangkan situasi
tersebut karena sebetulnya potensi
produk hilir teh di dalam negeri maupun
di pasar dunia masih sangat terbuka
luas. Minuman teh dalam kemasan
mempunyai keunggulan karena diyakini
lebih sehat. Lebih-lebih di pasar dunia
teh Indonesia dinilai memiliki keunikan
rasa dan aroma.
“Untuk menghadapi tekanan pasar
dunia terhadap produk teh curah
Indonesia, maka pengolahan teh
menjadi produk hilir kini sudah sangat
mendesak. Untuk menggairahkan
pengolahan teh, para produsen
mengharapkan pemerintah segera
menghapus PPN produk primer,”
kata Insyaf seraya menambahkan
penghapusan PPN akan memberikan
dampak yang sangat besar terhadap
pengembangan industri teh di dalam
negeri. mi
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APP (Akademi Pimpinan Perusahaan)

Menuju Kebangkitan
Pembenahan Internal Mengembalikan Citra dan Minat Masyarakat terhadap APP

Kampus Akademi Pimpinan Perusahaan

S

etelah sempat mengalami
keterpurukan
menyusul
keluarnya
Undang-undang
Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas), UU No. 20 Tahun 2003,
Akademi Pimpinan Perusahaan (APP)
setapak demi setapak membenahi
diri dengan memperbaiki kinerja di
semua bidang mulai dari disiplin para
dosen dan karyawan APP, sarana dan
prasarana pendidikan sampai metode
dan kurikulum pendidikan.
Dengan
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kerja

keras,

jajaran

manajemen APP yang dipimpin Entjep
Mawardi SE, MBA mampu membalikkan
kondisi perguruan tinggi itu dari
keterpurukan dan bangkit menuju
kejayaannyakembalisepertiyangpernah
di raih pada dekade 1990-an. Pada masa
kepemimpinan Entjeplah, APP berhasil
melakukan berbagai pembenahan di
semua bidang hingga mampu terhindar
dari ancaman kebangkrutan yang
melilit APP ketika pertama kali Entjep
mengemban amanat untuk memimpin
APP.

APP yang merupakan salah satu
perguruan tinggi negeri berbentuk
akademi
di
bawah
naungan
Departemen Perindustrian itu sempat
terancam bencana kebangkrutan
karena jumlah mahasiswanya terus
merosot dari tahun ke tahun hingga
mencapai titik terendah, yaitu hanya
sekitar 300-an mahasiswa pada tahun
akademik 2002/2003. Penurunan jumlah
mahasiswa ini sebetulnya sudah terjadi
sejak tahun akademik 1998/1999 dari
800-an mahasiswa pada tahun akademik

Insert
1997/1998 menjadi 700-an mahasiswa
pada tahun akademik 1998/1999. Pada
tahun-tahun akademik berikutnya
jumlah mahasiswa APP terus merosot
hingga mencapai titik terendah pada
tahun akademik 2002/2003 yang hanya
memiliki mahasiswa 300-an orang.
Penurunan jumlah mahasiswa
ini terjadi karena makin ketatnya
persaingan dengan bermunculannya
perguruan-perguruan tinggi baru
atau pun perguruan tinggi lama yang
membuka program diploma III dalam
bidang yang sama dengan APP. Seiring
dengan persaingan yang ketat itu serta
kurangnya antisipasi manajemen APP
ketika itu dalam menghadapi kondisi
riil yang terjadi di masyarakat, maka
lambat laun minat mahasiswa untuk
bersekolah di APP makin berkurang.
Kondisi itu makin diperparah dengan
diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sisdiknas yang mengaburkan
status Perguruan Tinggi Kedinasan
(PTK) dalam dunia pendidikan di dalam
negeri.
Nasib sekolah/perguruan tinggi
manajemen pertama di Indonesia itu
pun (APP berdiri pada tahun 1957—Red.)
menjadi semakin terpuruk. Karena selain
ditinggal calon mahasiswanya, ijazah
PTK seperti APP ketika itu dianggap
tidak resmi sehingga para lulusannya
tidak dapat diterima melamar pekerjaan,
baik oleh perusahaan swasta maupun
instansi pemerintah.
Setelah Entjep memegang kendali
APP, berbagai upaya untuk memperjelas
status APP sesuai dengan UU No. 20
Tahun 2003 pun gencar dilakukan.
Untuk memperjuangkan nasib PTK,
Entjep menggandeng PTK-PTK lainnya
di tanah air dengan mendirikan asosiasi
PTK. Asosiasi inilah yang kemudian
melakukan upaya bersama untuk
memperjuangkan eksistensi PTK sampai
akhirnya dikabulkan dengan syarat
berubah status sebagai Badan Hukum
Pendidikan (BHP). Namun demikian,
mengingat peraturan mengenai BHPnya sendiri sampai saat ini masih belum
ada, maka manajemen APP belum
bisa melakukan upaya perubahan
status tersebut. Kendati demikian APP
sudah membentuk satu tim khusus
untuk mempersiapkan peningkatan

Entjep Mawardi SE. MBA, Direktur APP

status menjadi BHP. Sambil menunggu
terbitnya ketentuan BHP sebagai payung
hukum perubahan status tersebut,
manajemen APP kini terus melakukan
pembenahan ke dalam.
“Diantara PTK-PTK yang ada saat ini,
APP merupakan PTK yang paling siap
untuk menjadi BHP. Kami sudah siap
dengan business plan sebagai salah satu
persyaratan untuk menjadi BHP seperti
tertuang dalam UU Sisdiknas. Kami juga
sudah siap dengan Kurikulum Berbasis
Kompetensi (KBK), bahkan kami sudah
menerapkannya sejak tahun 2004 lalu,”
kata Entjep.
Penyusunan
kurikulum
APP
disesuaikan dengan kebutuhan

kalangan pengguna (user) lulusan APP,
yaitu kalangan dunia usaha (swasta dan
BUMN) maupun instansi pemerintah.
Karena itu, dalam proses penyusunan
kurikulumnya, APP melibatkan kalangan
user tersebut dengan meminta masukan
dari mereka khususnya mengenai
lulusan APP yang diperlukan kalangan
user. Dalam proses penyusunan
kurikulum tersebut, APP juga melakukan
survey ke berbagai perusahaan
tentang kebutuhan kalangan user
terhadap lulusan APP. Hasil dari survey
itu kemudian dibahas dalam seminar
dan lokakarya dengan mengundang
kalangan praktisi dan pengamat yang
berkompeten di bidangnya. Untuk

Laboratorium Bahasa APP
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Fasilitas Komputer APP

meng-up-date kurikulum dalam rangka
menyesuaikan dengan perkembangan
yang ada di masyarakat, setiap empat
tahun sekali APP melakukan evaluasi
terhadap kurikulumnya.
Sebagai
langkah
antisipasi
terhadap perubahan status menjadi
BHP, manajemen APP juga sudah
mempersiapkan kurikulum program
pendidikan Strata I (S1). Bahkan dengan
kurikulumbarutersebut,APPsebenarnya
sudah siap menyelenggarakan program
S1, namun tetap tidak akan menghapus
program DIII yang selama ini menjadi
basis kompetensi APP.
Diakomodasinya keinginan PTK
untuk mempertahankan eksistensinya
di masyarakat telah menumbuhkan
kepercayaan baru terhadap PTK
termasuk APP. Minat masyarakat
pun untuk menyekolahkan anaknya
di APP kembali meningkat. Tidak
mengherankan apabila pada tahun
akademik 2005/2006 kembali terjadi
lonjakan jumlah mahasiswa APP
menjadi 800-an mahasiswa dari
jumlah peminat sekitar 1.300 orang.
Terjadinya lonjakan peminat/calon
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mahasiswa maupun jumlah mahasiswa
yang diterima tersebut tentunya tidak
lepas dari kebijakan Depdiknas yang
mengakomodasi keinginan kalangan
PTK dan berbagai upaya perbaikan
ke dalam yang dilakukan jajaran
manajemen APP pimpinan Entjep.

calon mahasiswa yang mendaftar ke APP
mencapai 1.600 orang lebih, sedangkan
yang diterima menjadi mahasiswa
hanya 800 orang lebih (sesuai kapasitas
yang ada). Dengan kata lain, APP ketika
itu pernah menolak 50% dari jumlah
calon mahasiswa pendaftarnya.

Peningkatan jumlah peminat dan
mahasiswa APP merupakan indikator
keberhasilan kerja keras Entjep dan
kawan-kawan di APP. Sebab berbagai
upaya perbaikan yang dilakukan Entjep
dan kawan-kawan pada akhirnya akan
bermuara pada satu indikator utama,
yaitu meningkatnya jumlah mahasiswa.
Karena itu, peningkatan jumlah
mahasiswa ini merupakan cerminan dari
meningkatnya kualitas APP termasuk di
dalamnya perbaikan kualitas sarana dan
prasaranapendidikan,perbaikankualitas
dan disiplin dosen dan karyawan serta
perbaikan kualitas manajemen APP.

Belum
tercapainya
kembali
kejayaan APP tersebut terutama karena
program pembenahan itu memang
tidak semudah membalikkan tangan,
melainkan membutuhkan waktu,
tenaga, pikiran dan dana. Di samping itu
masih banyak program perbaikan yang
belum tuntas dan beberapa diantaranya
masih dalam proses pelaksanaan
termasuk diantaranya program
peningkatan status menjadi BHP.

Walaupun demikian, Entjep sendiri
mengakui kerja kerasnya bersama jajaran
manajemen APP selama ini belum betulbetul 100% berhasil mengembalikan
kejayaan APP. Sebagai contoh, pada
tahun akademik 1995/1996 jumlah

Kendati
demikian,
Entjep
memiliki keyakinan bahwa dengan
berbagai upaya perbaikan yang
berkesinambungan dan konsisten,
maka dalam waktu yang tidak lama lagi
APP dapat kembali meraih kejayaannya,
bahkan tidak mustahil mampu
melampaui masa kejayaan yang pernah
dicapai sebelumnya.
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Sekilas tentang APP
APP didirikan pada 22 September
1957 (kini berusia 47 tahun). Pada
awalnya berlokasi di Jl. Karang Anyar
No. 55 Jakarta Pusat, namun sejak tahun
1985 menempati kampus baru seluas
2 hektar di Jl. Timbul No. 34 Cipedak,
Jagakarsa, Jakarta Selatan.
APPmerupakansalahsatuperguruan
tinggi negeri di bawah pengelolaan
Departemen Perindustrian dan didesain
berdasarkan konsep perguruan tinggi
terkemuka dalam Manajemen Industri,
yaitu The Sloan’s School of Industrial
Management pada Massachussetts
Institute of Technology (MIT).
Menurut publikasi Organisasi
Buruh Dunia (International Labor
Organization/ILO-PBB), APP merupakan
sekolah perintis Manajemen Industri di
Indonesia (22 September 1959).
Visi APP adalah mampu menghasilkan
tenaga
professional
dalam bidang manajemen industri
dan perdagangan serta mampu

menciptakan wirausaha yang tangguh.
Sedangkan misi yang diemban APP
adalah melaksanakan Tri Dharma
Perguruan Tinggi secara terstruktur
dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan
industri dan perdagangan.
Program pendidikan yang kini
diselenggarakan APP adalah Program
Diploma III Manajemen Industri dengan
lima Program Studi, yaitu Program Studi
Manajemen Sumber Daya Manusia,
Program Studi Manajemen Produksi,
Program Studi Manajemen Pemasaran,
Program Studi Manajemen Keuangan
dan Program Studi Perdagangan
Internasional. Kelima Program Studi
tersebut telah mendapatkan akreditasi
‘B’ dari Badan Akreditasi Perguruan
Tinggi.
APP memiliki sarana dan prasarana
yang lengkap mulai dari gedung
administrasi dan perkuliahan yang
nyaman, laboratorium komputer dan
laboratorium bahasa yang memadai,
perpustakaan, auditorium yang cukup

luas sampai sarana ekstra kurikuler
mahasiswa berupa fasilitas climbing
wall. APP juga memiliki dosen-dosen
dan karyawan administrasi (non dosen)
berpengalaman yang sangat handal.
Dosen tetap APP kini berjumlah 40
orang (PNS) dan didukung oleh dosen
tidak tetap (praktisi, akademisi, birokrat
dan konsultan) sebanyak 70 orang
(tidak selalu mengajar seluruhnya
karena jadwal mengajarnya berbedabeda setiap semester). Jumlah tenaga
pendukung administrasi (non dosen)
38 orang (PNS) ditambah tenaga
pendukung administrasi (pegawai
honorer) 19 orang.
Sampai saat ini APP memiliki lulusan
berjumlah 14.147 orang yang kini
tersebar di berbagai perusahaan swasta,
BUMN, instansi pemerintah maupun
menjadi wirausaha. Bagi para lulusan
baru yang akan memasuki dunia kerja,
APP telah menjalin kerjasama dengan
45 perusahaan swasta dan BUMN dalam
pemberian informasi penempatan kerja.
mi

Kegiatan Belajar di APP
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Teknologi

Rumah Tahan Gempa dan Banjir
Rekayasa Fakultas Kehutanan IPB

D

alam peta geologi dunia,
sudah sejak lama wilayah
Indonesia dikenal sebagai
salah satu wilayah yang paling
labil dan rawan terhadap bencana
alam gempa bumi. Hal itu terjadi
karena Indonesia merupakan tempat
pertemuan antara dua lempeng lapisan
bumi, yaitu Lempeng Asia dan Lempeng
Pasifik dan sekaligus merupakan
pertemuan dua jalur gunung berapi
(sirkum) Pasifik dan Sirkum Asia yang
dihuni oleh banyak gunung berapi yang
masih aktif hingga saat ini.
Kondisi
geologis
tersebut
mengakibatkan wilayah daratan dan
lautan Indonesia menjadi sangat rawan
terhadap gempa bumi, baik gempa bumi
vulkanik (gempa bumi yang dipicu oleh
erupsi/letusan gunung berapi) maupun
gempa bumi tektonik (gempa bumi
yang dipicu oleh terjadinya pergeseran
lapisan bumi).
Walaupun kejadian gempa bumi
sudah sangat sering terjadi di Indonesia
dengan menelan banyak korban, namun
selama ini tidak banyak masyarakat
dan bangsa Indonesia yang menyadari
tentang bahaya ancaman laten gempa
bumi ini. Bahkan pemerintah pun
tidak memiliki piranti lunak (software)
maupun piranti keras (hardware) yang
mampu memberikan peringatan dini
kepada masyarakat tentang akan
terjadinya bahaya gempa bumi.
Salah satu piranti lunak dimaksud
antara lain adalah sistem peringatan dini
(early warning system) bahaya gempa
bumi dan prosedur standard yang
harus dilakukan masyarakat apabila
terjadi gempa bumi. Sedangkan piranti
kerasnya adalah berbagai peralatan
yang memadai untuk mendeteksi
terjadinya gempa bumi.
Kedua piranti tersebut sangat
diperlukan untuk mempersiapkan
masyarakat dalam menghadapi bencana
alamgempabumidanbencana-bencana
alam ikutannya seperti tsunami dll. Dan
yang lebih penting lagi, kedua piranti itu
sangat diperlukan untuk menghindari
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jatuhnya korban yang lebih besar akibat
bencana gempa.
Baru setelah terjadi gempa bumi
dahsyat berskala 6,9 Richter pada
26 Desember 2004, banyak anggota
masyarakat, LSM dan peneliti yang
mulai menyadari tentang pentingnya
sistem peringatan dini dan prosedur
baku dalam menghadapi bencana
alam gempa bumi. Lebih-lebih gempa
bumi yang terjadi di NAD dan Nias itu
diikuti dengan bencana alam susulan
berupa tsunami yang telah merenggut
korban ratusan ribu jiwa disamping
meluluhlantakkan berbagai bangunan
dan infrastruktur yang ada di NAD dan
Nias.
Tidak lama setelah terjadinya gempa
bumi dan tsunami di NAD dan Nias,
sejumlah gempa juga melanda wilayah
lainnya di Indonesia. Salah satu bencana
gempa bumi yang juga menelan korban
cukup besar (kabarnya sampai 6.000
korban jiwa) adalah gempa bumi yang
melanda Yogyakarta dan Jawa Tengah
pada 27 Mei 2006 lalu. Peristiwaperistiwa tersebut makin menyadarkan
masyarakat dan bangsa Indonesia
mengenai pentingnya perangkat
peringatan dini yang dapat mendeteksi
lebih awal terjadinya gempa bumi serta
berbagai infrastruktur lain yang dapat
mencegah atau menghindari jatuhnya
korban yang lebih besar.
Kalangan ilmuwan dan peneliti di
dalam negeri pun kini mulai terdorong
untuk mulai memikirkan pentingnya
menciptakan konstruksi bangunan
rumah tahan gempa sebagai bagian
dari upaya preventif dalam menghadapi
kemungkinan terjadinya bencana alam
gempa bumi. Penciptaan konstruksi
bangunan rumah tahan gempa ini
merupakan unsur yang sangat penting
dalam rangka menghindari jatuhnya
korban pada saat terjadi bencana alam
gempa bumi.
Salah satu konsep konstruksi
rumah tahan gempa yang muncul
ke permukaan adalah kosep yang
dikembangkan oleh Laboratorium

Rekayasa dan Desain Kayu, Departemen
Teknologi Hasil Hutan, Fakultas
Kehutanan IPB.
Menurut
Ketua
Departemen
Teknologi Hasil Hutan, Fakultas
Kehutanan IPB, Dr. Ir. Dede Hermawan,
bencana gempa bumi yang diikuti
dengan tsunami yang melanda NAD
dan Nias menjadi sumber inspirasi para
pengelola Laboratorium Rekayasa dan
Desain Kayu IPB untuk mengembangkan
ide pembuatan rumah knocked-down
tahan gempa dan banjir yang mudah
dibongkar pasang.
“Rumah tahan gempa dan banjir
ini diciptakan dengan menggunakan
konsep prefabrikasi atau dibuat dalam
bentuk komponen-komponen yang
siap dirangkai di lapangan. Komponenkomponen itu adalah pondasi, lantai,
komponen lantai, komponen dinding,
komponen langit-langit, komponen
kuda-kuda dan komponen atap,” tutur
Dede.
Berikut ini elaborasi dari masingmasing bagian konstruksi rumah:
1. Pondasi
Ada 2 tipe pondasi yang disarankan,
yaitu :
a) Tembokan
menerus
dengan
ketinggian lebih dari 30 cm untuk
menghindari kelembaban akibat kontak
langsung dengan tanah
b) Panggung dengan ketinggian
lebih dari 50 cm, lantai kayu dengan
pondasi umpak. Struktur pondasi ini
memberikan keuntungan yaitu bebas
dari genangan, dan serangan rayap
dapat dikendalikan.
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2. Komponen dinding
Beberapa alternatif dapat dipilih untuk
komponen dinding rumah ini, yaitu :

Komponen
kuda-kuda
didesain
menggunakan papan paku yang dapat
dibongkar dan dipasang dengan cepat.

a) Konstruksi Diafragma (kotak)
Konstruksi menggunakan rangka
kayu sebagai komponen struktural
dan plywood, panel kayu (block board,
particle board, cement board, medium
density fiber board, oriented strand
board, dll) atau bilik bambu untuk
dindingnya.

Kuda-kuda terbagi menjadi dua
komponen yang dapat disatukan pada
saat instalasi sehingga memudahkan
pengiriman. Langit-langit dapat dibuat
dengan mempersiapkan komponenkomponen yang dapat disambung
dengan mudah, sedangkan atap dapat
mempergunakan seng atau asbes.
“Walaupun konsep konstruksi
rumah tahan gempa dan banjir ini
masih dalam skala laboratorium, namun
kami sudah melakukan beberapa kali
uji coba di Bogor yang hasilnya cukup
memuaskan,” kata Dede.
Konsep konstruksi rumah tahan
gempa dan banjir hasil rekayasan
para ilmuwan IPB itu sekilas tampak
sebagai konstruksi rumah panggung,
dengan tiang penyangga yang terbuat
dari beton berkerangka baja yang
ditanamkan ke dalam tanah pada
kedalaman tertentu. Tiang penyangga
yang terbuat dari beton berkerangka
baja itu tidak dihubungkan secara paten
(mati) dengan bangunan rumah yang
berada di atasnya, melainkan diikat
secara longgar (hidup) dimana bagian
badan rumah berada di atas tumpuan
yang berbentuk seperti rel. Konstruksi
seperti itu memungkinkan bagian
badan rumah untuk bergerak bebas ke
berbagai arah mengikuti alur yang ada
di atas tiang penyanggan khususnya
pada saat terjadi gempa.

b) Stress Skin Component
Desain dinding model stress skin
komponen memanfaatkan papanpapan yang ditata sedemikian rupa
membentuk sudut 45o dari vertikal,
dan saling tegak lurus antar komponen.
Untuk menghindari timbulnya celah
akibat penyusutan, maka dapat
ditambahkan bingkai antar pelat. Ada
dua alternatif desain pada komponen
dinding ini yaitu pada tiap panel dinding,
papan-papan ditata sejajar seluruhnya
dengan sudut 45o terhadap vertikal,
atau dapat pula papan-papan tiap panel
dinding ditata saling tegak lurus antara
pelat bawah dan pelat atas. Papanpapan miring ini selain berfungsi estetis,
juga berfungsi pula sebagai komponen
struktural.

3. Komponen Atap
Komponen atap terdiri dari komponen
kuda-kuda, langit-langit, dan atap.

Sebagian besar dari konstruksi
rumahnya sendiri terbuat dari bahan
kayu yang didesain secara khusus
sehingga sangat kokoh dan kuat. Kunci
utama dari kekuatan konstruksi kayu dan
daya tahannya terhadap gempa terletak
pada cara penyusunan lembaran atau
balok-balok kayu yang membuat sudut
tertentu sehingga satu sama lain saling
memperkuat.

Namun demikian, Dede mengaku
pihaknya sampai kini belum sempat
menguji sampai seberapa besar
goncangan akibat gempa yang masih
bisa ditoleransi (ditahan) oleh konsep
konstruksi tersebut. “Kami belum
menguji sampai kekuatan gempa
berapa skala Richter konsep konstruksi
rumah tersebut bisa mampu bertahan.”
Menurut Dede, dalam skala
laboratorium di Bogor, rumah tahan
gempa dan banjir dengan ukuran tipe
21 menghabiskan biaya pembangunan
Rp 10 juta (di luar biaya tanah).
Beberapa keunggulan konsep
konstruksi rumah tahan gempa dan
banjir ciptaan para ilmuwan Fakultas
Kehutanan IPB ini antara lain ramah
lingkungan, konstruksi sederhana, kuat
tetapi ringan, kokoh (tahan gempa dan
banjir/tsunami), murah dan terjangkau,
awet (tahan rayap dan pelapukan),
mudah dibongkar-pasang dan dapat
dipindahkan, cocok untuk teknologi di
pedesaan (padat karya), dapat dipasang
di atas rakit serta dapat dibangun
tunggal, kopel, tripel, dst.
SPESIFIKASI RUMAH KAYU PREFAB
FAHUTAN IPB
Tipe Rumah:
T-21 + plus
Luas Rumah/Tanah :
21 m2 / min 60 m2
Pondasi :
Umpak beton ketinggian 50 cm
Bahan Utama :
Kayu Acasia mangium dari HTI PT
Inhutani II
Komponen Dinding :
Konstruksi diafragma (rangka kayu
dengan stress skin
component – papan membentuk
sudut 45o)
Komponen Lantai :
Rangka kayu mangium dengan papan
kayu atau plywood
Komponen Atap :
Kuda-kuda papan paku berbentuk
portal
Penutup Atap :
Seng atau asbes
Perkiraan Harga :
Rp. 21.000.000,- (belum termasuk
harga tanah, komponen interior dan
finishing)
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PT Sumber Piranti

Meniti Pengembangan
Industri Rekayasa
oleh PT TMMIN ketika itu,”kata Tadjuddin
di sela-sela acara peresmian gedung dan
pabrik PT Sumber Piranti oleh Menteri
Perindustrian Fahmi Idris di Karawang,
Jawa Barat, belum lama ini.
Namun demikian, Tadjuddin
mengakui pembuatan pallet khususnya
untuk mendukung industri otomotif
membutuhkan keahlian, spesifikasi
dan efisiensi yang tinggi. Selain
memproduksi pallet, PT Sumber Piranti
kini mampu memproduksi tangki
penyimpan (storage tank), Tangki tekan
(pressure tank), struktur baja untuk
engine mounting, transfer conveyor
untuk blok mesin, mesin pemotong dll.
Kegiatan manufacturing di PT. Sumber Piranti

T

idak banyak pelaku industri
di tanah air yang berani terjun
ke industri rekayasa. Sebab,
selain menuntut keahlian
dan profesionalisme dari para SDMnya, industri tersebut juga menuntut
penguasaan teknologi mutakhir yang
canggih dan efisien agar dapat bersaing
di era persaingan global dewasa ini.
PT Sumber Piranti merupakan
salah satu perusahaan nasional skala
menengah yang berani terjun ke
industri yang sarat kompetisi tersebut.
Perusahaan yang berlokasi di Kabupaten
Karawang, Jawa Barat tersebut sejak
pertama kali didirikan pada tahun 1988
memang sudah bergerak dalam industri
rekayasa (engineering), pabrikasi,
konstruksi dan trading. Kini fokus
kegiatan bisnis perusahan tersebut
adalah kegiatan rancang bangun,
pengembangan mesin pengolah,
pengerjaan logam dan pembuatan
komponen kendaraan bermotor dan
alat berat.
Menurut Direktur Utama PT Sumber
Piranti, Tadjuddin Hasbullah, saat ini
PT Sumber Piranti memiliki 200 klien
perusahaan yang tersebar dalam
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berbagai jenis industri mulai dari
industri otomotif, perminyakan, kimia
dan konstruksi.
Pada awalnya, PT Sumber
Piranti hanya mengerjakan kegiatan
industrinya berdasarkan job order
(pesanan dari perusahaan klien),
namun sejak tahun 2004 sudah mulai
melakukan kegiatan produksi sendiri
secara kontinyu tanpa mengandalkan
job order dari perusahaan rekanannya
lagi. Kegiatan produksi secara kontinyu
tersebut dilakukan sejalan dengan
terus meningkatnya permintaan pasar
terhadap produk buatan PT Sumber
Piranti.
“Kegiatan operasi kami mulai
berubah dari sistem job order menjadi
system produksi yang kontinyu
pada tahun 2004. Kegiatan produksi
secara kontinyu itu dimulai dengan
memproduksi pallet dalam jumlah
yang cukup besar yang merupakan
permintraan dari PT Toyota Motor
Manufacturing Indonesia (TMMIN).
Permintaan pallet dari PT TMMIN dalam
jumlah yang cukup besar tersebut
sejalan dengan dimulainya kegiatan
produksi massal mobil Kijang Innova

Sejalan dengan dengan terus
meningkatnya volume pekerjaan, PT
Sumber Piranti pun terus menambah
jumlah karyawannya dan sampai saat
ini tercatat lebih dari 200 orang menjadi
karyawan PT Sumber Piranti.
“Dengan adanya produk yang
diproduksi secara kontinyu maka berarti
PT Sumber Piranti sudah memiliki basis
pemasaran sendiri. Namun demikian
sistem produksi secara kontinyu
ini bukanlah satu-satunya saluran
pemasaran kami. Kegiatan pemasaran
tetap akan diperluas ke pangsa job
order, khususnya di bidang perminyakan
seperti Pertamina. Untuk meningkatkan
kualitas produk dan layanannya, PT
Sumber Piranti dalam waktu dekat akan
menerapkan sistem ISO-9001. mi

Profil

T
Bertahan Karena
Linda dan Industri Sirup Markisanya

Mengutamakan
Mutu

idak
banyak
kalangan
pengusaha,
lebih-lebih
pengusaha kecil menengah
yang menyadari pentingnya
mengutamakan
mutu
produk
industrinya. Tidak banyak pula
pengusaha yang memiliki komitmen
kuat untuk lebih mengedepankan mutu
produk yang dihasilkannya ketimbang
keuntungan yang dapat diraihnya.
Namun sebaliknya banyak diantara
pengusaha yang berhasil meraih sukses
di bidang usahanya karena mereka
mengutamakan mutu produk atau
layanan jasanya secara konsisten.
Filosopi mengutamakan mutu
produk ini dipegang teguh oleh
Lindawati Wijaya, seorang pengusaha
sirup markisa di bilangan Pantai
Indah Kapuk, Jakarta Utara yang kini
menggeluti usaha produksi sirup
markisa. Linda, demikian biasa dia disapa,
baru memfokuskan diri menekuni usaha
barunya itu sejak tahun 2000, setelah
dia terkena pemutusan hubungan
kerja (PHK) secara missal dari sebuah
bank terkemuka tempatnya bekerja
menyusul keputusan Bank Indonesia
untuk melikuidasi bank tersebut.
“Dalam memproduksi sirup markisa
kami tidak main-main dengan mutu,
keamanan, kesehatan dan kebersihan
produk kami. Karena mengutamakan
mutu itulah kami tidak pernah mau
menggunakan gula biang (pemanis
sintetis) atau pun zat pewarna.
Sebaliknya kami selalu menggunakan
gula putih walaupun harganya kini terus
melambung dan kami sama sekali tidak
penah menggunakan zat pewarna. Kami
biarkan warna asli konsentrat markisa
menjadi warna khas produk kami,” kata
Linda.

Sirup Markisa Hasil Olahan Lindawati Wijaya

Linda mulai merintis usaha industri
sirup markisa bersama suaminya di
Jakarta pada tahun 1996. Ketika itu
usaha Linda masih sebatas agen produk
sirup markisa buatan perusahaan lain.
Bisnis keagenan produk sirup markisa
Linda berkembang cukup baik hingga
mencapai omset Rp 12 juta per
bulan. Namun ketika usaha keagenan
produk sirup markisa Linda sedang
tumbuh-tumbuhnya pada tahun
1997, perusahaan principal tiba-tiba
mencabut dan sekaligus mengambil
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alih lisensi keagenan Linda.
Namun usaha keagenan produk
sirup markisa yang pernah digeluti Linda
bersama suaminya itu telah memberikan
pengalaman berharga bagi keluarga
Linda. Setidaknya pengalaman menjadi
agen produk sirup markisa itu telah
membuat keluarga Linda memahami
seluk beluk bisnis sirup markisa di
ibukota.
Secara kebetulan Linda mendapat
tawaran dari salah seorang pengusaha
minuman di Jakarta untuk membangun
usaha industri sirup markisa sendiri.
Seperti gayung bersambut, Linda
pun menyambut baik tawaran itu dan
pada tahun 1998 secara resmi Linda
mendirikan perusahaan baru PD. Camar
Indah Lestari yang bergerak dalam
industri sirup markisa. Usaha industri
sirup markisa itu ditekuni Linda dan
keluarganya dengan mengambil lokasi
produksi di rumahnya yang berlokasi
di Jl. Camar Indah, Pantai Indah Kapuk,
Jakarta Utara. Linda pun memberikan
merek ‘Camar Indah’ pada produk sirup
markisa buatannya yang mengambil
nama dari nama jalan lokasi rumah
yang sekaligus menjadi lokasi kantor
dan fasilitas produksi sirup markisanya.
“Sasaran pasar yang kami bidik untuk
produk sirup markisa kami terutama
adalah restoran-restoran, toko-toko
makanan/minuman serta supermarket.
Restoran sebetulnya merupakan pasar
kami yang utama dan potensial, namun

pemasaran ke toko dan supermarket
pun tetap kami lakukan karena keduanya
merupakan saluran pemasaran yang
cukup efektif untuk produk kebutuhan
masyarakat,” kata Linda.
Kegiatan produksi sirup markisa
yang digeluti Linda sebetulnya tidak
terlalu rumit. Linda menggunakan
konsentrat (inti perasan) buah markisa
yang didatangkan langsung dari
Brastagi, Sumatera Utara, kemudian
dicampur dengan air dan gula putih
secukupnya serta ditambahkan sedikit
bahan pengawet asam benzoat sesuai
ketentuan yang ditetapkan oleh Badan
Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
Setelah campuran tersebut diaduk
secara merata, kemudian dikemas
dalam botol plastik dan botol gelas
berbagai ukuran. Setelah ditempeli label
dan merek ‘Camar Indah’, produk sirup
markisa produksi Linda pun siap untuk
dipasarkan ke berbagai outlet restoran,
toko dan supermarket.
Dengan dibantu 10 orang karyawan,
setiap harinya Linda memproduksi ratarata 2.200 liter sirup markisa dengan
menggunakan 900 kg konsentrat
markisa yang langsung didatangkan
dari Brastagi, Sumatera Utara. Linda
telah mengikat kontrak pasokan
konsentrat buah markisa dengan
pemasok konsentrat buah markisa di
Brastagi untuk memasok konsentrat
secara kontinyu. Brastagi sendiri sudah
lama dikenal sebagai sentra produksi

utama buah markisa di Indonesia.
Linda mengaku 90% produk sirup
markisanya dijual ke restoran, toko-toko
dan supermarket secara konsinyasi dan
hanya 10% saja yang penjualannya
dilakukan secara jual putus. Saat ini
penjualan produk sirup markisa Linda
sudah dilakukan ke sejumlah wilayah
di DKI Jakarta, Jawa Barat (Jabotabek,
Bandung, Sukabumi dan Cirebon) dan
Lampung.
“Produk sirup markisa kami bisa
bersaing di pasar karena kami selalu
menjaga mutu produk kami. Walaupun
harga gula putih kini terus melambung,
kami tetap menggunakan gula putih
dan tidak tergiur untuk beralih ke
pemanis sintetis seperti dilakukan
banyak pengusaha lainnya. Karena itu,
produk kami aman dikonsumsi dan
bahkan sangat baik bagi kesehatan.
Untuk mempertahankan mutu produk,
kami berani mengorbankan keuntungan
dengan hanya meraih margin yang tipis,”
kata Linda.
Sasaran utama penjualan sirup
markisa Camar Indah, tambah Linda,
adalah kalangan masyarakat yang
mengutamakan mutu dan kesehatan.
Karena itu, bagi para pelanggan sirup
markisa Camar Indah, harga tidak terlalu
menjadi masalah.
Untuk memperluas skala usaha,
sejak tahun 2003 PD Camar Indah Lestari
melakukandiversifikasiprodukkeproduk
madu asli/murni. Bahan baku madu asli/
murni didatangkan didatangkan dari
wilayah Jawa Tengah untuk selanjutnya
dikemas dengan menggunakan label
dan merek Camar Indah. Untuk produk
madu ini, Linda memasarkan dua jenis
produk madu, yaitu madu murni yang
dikemas dengan botol berbagai ukuran
dan madu super, yaitu madu murni
yang dicampur dengan pollen dan royal
jelly yang juga dikemas dalam botol
berbagai ukuran. mi
Informasi: PD. Camar Indah Lestari,
Pantai Indah Kapuk, Jl. Camar Indah 5
No. 9, Jakarta Utara 14470, Telp. (021)
5880278, 5880279, Fax.: (021) 5881716.

Produk Madu yang juga merupakan olahan Lindawati Wijaya
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Bangunlah Jiwanya
Bangunlah Badannya
Untuk ...

Indonesia Raya
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