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Pengantar Redaksi
Pembaca yang budiman, salam hangat dari kami menyertai
penerbitan Media Industri edisi kedua tahun 2015 ini. Tahun yang
spesial karena kini perekonomian nasional tengah menghadapi
tekanan dan perlambatan sebagai dampak atas perlambatan
ekonomi global dan menguatnya nilai tukar dollar AS terhadap
hampir seluruh mata uang dunia, termasuk rupiah.
Pada triwulan II tahun 2015 ini, pertumbuhan ekonomi
nasional (PDB) sebesar 4,67%. Pertumbuhan ini sedikit melambat
dibanding triwulan I 2015 yang sebesar 4,71% dan triwulan II
2014 yang mencapai 5,03%. Hal ini menunjukkan bahwa tren
pertumbuhan ekonomi terus mengalami perlambatan.
Di sisi lain, pertumbuhan industri non-migas masih sedikit
lebih baik dibanding PDB secara keseluruhan. Pada triwulan II
tahun 2015, industri non-migas tumbuh 5,27%, lebih rendah
dibandingkan periode yang sama tahun 2014 sebesar 5,59%,
namun sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan I 2015 yang
sebesar 5,21%.
Pemerintah melalui berbagai program prioritas nasional
yang tercantum dalam Nawa Cita dan Quick Wins telah mulai
menjalankan langkah-langkah untuk mendorong pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus mengantisipasi dampak
perlambatan ekonomi global tersebut.
Salah satu yang menjadi perhatian utama Kementerian
Perindustrian sebagai pelaksana pemerintahan di bidang industri
adalah Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
(P3DN). P3DN sebagai sebuah program nasional memiliki
tujuan jangka pendek dan jangka panjang, yaitu meningkatkan
penggunaan produk dalam negeri, memberdayakan industri
dalam negeri, memperkuat struktur industri, serta meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Untuk itu, Media Industri kali ini mengangkat Laporan Utama
terkait dengan implementasi P3DN sebagai salah satu upaya
mendorong pertumbuhan industri nasional. Sebagaimana
diketahui, Kementerian Perindustrian telah memulai babak baru
dalam implementasi P3DN melalui penandatanganan Nota
Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit penggunaan
komponen dalam negeri.
MoU yang ditandatangani oleh Menteri Perindustrian Saleh
Husin dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana tersebut menandakan
semakin ketatnya pengawasan terhadap pelaksanaan program
pemerintah dalam mendorong penggunaan produk buatan dalam
negeri, sehingga diharapkan mampu mendongkrak penggunaan
komponen buatan dalam negeri dalam berbagai proyek pengadaan
barang/jasa pemerintah.
Di samping itu, Laporan Utama juga mengangkat topik
penggunaan baja domestik yang harus diprioritaskan dalam
proyek-proyek infrastruktur nasional. Penegasan ini telah
diputuskan oleh Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas (Ratas)
pertengahan tahun ini mengingat industri baja lokal telah mampu

menyediakan baja dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
(TKDN) yang cukup tinggi namun tidak kalah bersaing dengan
produk baja impor.
Prioritas penggunaan baja domestik tersebut terutama
ditujukan untuk proyek infrastruktur yang sedang berjalan, yaitu
proyek pipa transmisi gas dari Gresik, Jawa Timur ke Semarang,
Jawa Tengah. Proyek milik PT Pertamina Gas (Pertagas) tersebut
merentang sepanjang 270 km, namun saat ini masih menggunakan
baja dari Korea Selatan. Untuk itu, pemerintah mendesak agar baja
domestik diprioritaskan.
Proyek lainnya adalah pembangunan pembangkit listrik 35
ribu MW. Komponen dalam negeri bakal dimanfaatkan dengan
maksimal, karena industri nasional sudah mampu memproduksi
antara lain turbin, trafo, sampai kabel transmisi. Pemerintah
meyakini kalau industri baja dalam negeri mampu memenuhi
kebutuhan proyek transmisi sepanjang 46.597 km yang mulai
dibangun tahun 2015 ini.
Media Industri kali ini juga mengangkat berbagai kebijakan
terkait sektor industri, antara lain mengenai ketentuan TKDN
atas smartphone dengan teknologi 4G LTE mulai tahun 2017
yang kebijakannya dikawal oleh tiga instansi, yaitu Kementerian
Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, dan
Kementerian Perdagangan.
Selain itu, kami juga mengangkat ulasan mengenai
pembangkit listrik thorium sebagai alternatif sumber energi,
kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)
untuk impor produk steel wire rod, dukungan komponen bagi
industri galangan kapal, pengenaan pungutan dana perkebunan
sawit dalam rangka mendorong hilirisasi industri, serta kebijakan
larangan impor pakaian bekas.
Tulisan lainnya yang juga perlu untuk disimak antara lain
dari rubrik Ekonomi & Bisnis yang menampilkan berbagai ulasan
aktivitas Kementerian Perindustrian dalam rangka pembinaan
dan pembangunan industri nasional, seperti peresmian pabrik
pengolahan nikel di Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah
sebagai salah satu program Quick Wins Kementerian Perindustrian
tahun ini.
Rubrik Teknologi mengangkat tulisan mengenai inovasi
pembuatan kemasan kantung ‘plastik’ berbahan tepung singkong,
sedangkan rubrik Insert menampilkan profil Bali Creative Industry
Center (BCIC) yang berada di bawah pengelolaan Kementerian
Perindustrian.
Ada juga artikel menarik yang bertajuk P3DN Untuk
Menggenjot Industri Nasional serta rubrik Sosok yang berisi hasil
wawancara dengan Irvan Kamal Hakim sebagai Board of Assembly
The Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) atau
Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia.
Selamat membaca.
Redaksi
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Surat Pembaca

Surat 1
Saat ini semakin dikenal istilah
“creativepreneur”
oleh
masyarakat,
khususnya di kalangan muda. Apakah
tren ini ikut berpengaruh pada kebijakan
Kemenperin dalam membina industri kecil
dan menengah?
Sharon Sireeta– Tangerang
Jawab:
Tidak dapat dipungkiri bahwa industri
kreatif saat ini merupakan salah satu pilar
dalam membangun ekonomi nasional.
Perkembangannya pun sangat positif.
Di tahun 2013, sektor ini tumbuh 5,76%
dan menyerap 11,8 juta tenaga kerja
serta mencakup 5,4 juta unit usaha, serta
mencapai nilai ekspor Rp118 triliun.
Subsektor industri kreatif yang memberikan
kontribusi terbesar terhadap PDB antara
lain subsektor kuliner (Rp209 triliun atau
32,5%), fesyen (Rp182 triliun atau 28,3%)
dan kerajinan (Rp93 triliun atau 14,4%).
Selain itu, salah satu subsektor
industri kreatif yang tengah berkembang
adalah permainan interaktif serta layanan
komputer dan piranti lunak. Nilai tambah
pada subsektor tersebut mencapai rata-rata
di atas 10% per tahun selama 2010-2013.
Kementerian
Perindustrian
terus
mendorong pengembangan industri kreatif.
Salah satu langkah strategis yang telah

dilakukan Kemenperin adalah mendirikan
Bali Creative Industry Center (BCIC).
Kemenperin menjadikan BCIC sebagai
center of excellence industri kreatif nasional
dan melengkapinya dengan sarana dan
prasarana yang menunjang industri tersebut.
Peran utama BCIC adalah sebagai Pusat
Inovasi dan Kekayaan Intelektual, Pusat
Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Promosi
dan Pemasaran, Pusat Pengembangan
Industri Software dan Konten, serta Pusat
Inkubasi Bisnis.
Tujuan
pendirian
BCIC
adalah
memberikan solusi bagi permasalahan pelaku
industri IKM, seperti keterbatasan bahan
baku, kesulitan promosi dan pemasaran
serta desain. Di BCIC, akan diselenggarakan
beragam kegiatan yang mencakup branding,
pelatihan creativepreneurship, inkubator
bisnis kreatif, kompetisi desain, klinik desain
dan pembuatan purwarupa serta workshop
pengembangan produk dan gelar karya.
    
Surat 2
Dengan makin maraknya industri
otomotif di Indonesia, peluang apa yang
bisa dimanfaatkan oleh industri dalam
negeri?
Rizqiyan Adhiputra – Brebes
Jawab:
Industri otomotif yang termasuk ke
dalam kelompok industri alat transportasi
merupakan salah satu industri prioritas
yang akan dikembangkan berdasarkan
PP No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional
(RIPIN) Tahun 2015-2035. Sehingga,
pembangunan industri otomotif nasional
diarahkan agar dapat berdaya saing dan
berkelanjutan dengan menggerakkan dan
mengorganisasikan seluruh potensi sumber
daya produktif.
Pasar domestik yang besar merupakan
keunggulan untuk mengembangkan industri
otomotif. Inilah yang harus dimanfaatkan
oleh industri otomotif dalam negeri. Salah
satunya dengan memproduksi kendaraan
yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
Selain itu, pesatnya perkembangan industri
otomotif memberikan peluang bagi industri
komponen dalam negeri untuk mengisi rantai
produksi. Tentunya, diperlukan sumber daya
manusia yang berkualitas dan menguasai
teknologi agar komponen yang diproduksi

dapat memenuhi standar industri otomotif.
Hal tersebut juga menjadi keunggulan
yang dapat menjadi modal untuk menarik
investasi di sektor industri tersebut.
    
Surat 3
Saat ini proyek pemerintah diwajibkan
menggunakan produk dalam negeri,
bagaimana pelaksanaannya? Apa yang
dilakukan Kementerian Perindustrian
untuk mengawasinya?
Chaidar Alwi Y – Samarinda
Jawab:
Penggunaan produk dalam negeri
oleh
Kementerian/Lembaga
Negara,
BUMN, BUMD, badan usaha swasta dan
masyarakat merupakan salah satu sasaran
dari program Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN). Tujuannya
antara lain untuk memberdayakan industri
dalam negeri, memperkuat struktur industri
dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Menurut ketentuan P3DN yang termuat
dalam UU No. 3 tahun 2014 tentang
Perindustrian, produk dalam negeri wajib
digunakan untuk pengadaan barang/jasa
oleh instansi pemerintah yang sumber
pembiayaannya berasal dari APBN, APBD,
termasuk pinjaman atau hibah dari dalam
negeri atau luar negeri serta BUMN,
BUMD dan Badan Usaha Swasta yang
pembiayaannya berasal dari APBN atau
APBD dan dilakukan melalui pola kerja sama
Pemerintah-Swasta atau mengusahakan
sumber daya yang dikuasai Negara.
Untuk mengawasi pelaksanaan program
P3DN, dilakukan monitoring dan evaluasi
serta audit untuk mengetahui pemenuhan
dan kepatuhan terhadap kebijakan tersebut.
Sanksi dapat dikenakan kepada produsen
dan penyedia barang dan jasa apabila
terdapat ketidaksesuaian dalam pengadaan
barang. Pengawasan dilakukan dengan
koordinasi antara Aparatur Pengawas
Internal Pemerintah (BPKP) dan Pejabat
Pengawas Internal dan Tim P3DN di masingmasing instansi dan institusi, dari Kelompok
Kerja Timnas P3DN.
Sebagai bentuk penghargaan kepada
lembaga yang berkomitmen dan konsisten
dalam menjalankan program P3DN,
Kemenperin memberikan penghargaan Cinta
Karya Bangsa setiap tahunnya.
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Laporan Utama

MoU Kemenperin dan BPKP

Babak Baru Dalam
Implementasi P3DN
Program pemerintah dalam mendorong penggunaan produk buatan dalam negeri kini
memasuki babak baru menyusul ditandatanganinya nota kesepahaman antara Kementerian
Perindustrian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan
audit penggunaan komponen dalam negeri.

B

abak baru tersebut menandakan
makin ketatnya pengawasan
terhadap pelaksanaan program
pemerintah dalam mendorong
penggunaan produk buatan dalam negeri
berupa audit penggunaan komponen
dalam negeri, sehingga diharapkan
mampu
mendongkrak
penggunaan
komponen buatan dalam negeri dalam
berbagai proyek pengadaan barang/jasa
pemerintah.

6
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Nota Kesepahaman atau Memorandum
of
Understanding
(MoU)
bertajuk
“Pengawasan Pelaksanaan Program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri (P3DN) pada Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah” itu ditandatangani
bersama oleh Menteri Perindustrian Saleh
Husin dan Kepala BPKP Ardan Adiperdana
di Istana Wakil Presiden tanggal 9 Juli
2015 dan disaksikan langsung oleh
Wapres Jusuf Kalla.

Dalam
sambutannya
usai
penandatangan Nota Kesepahaman
tersebut, Menteri Perindustrian Saleh
Husin mengatakan bahwa MoU tentang
audit penggunaan komponen dalam
negeri ini menjadi momentum yang baik
bagi program penggunaan komponen
dalam negeri. Sebab, program tersebut
kini memasuki level berikutnya yaitu
penegakan aturan atau law enforcement.
“Jadi,
penggunaan
komponen

Laporan Utama

dalam negeri dalam rangka mendorong
penggunaan produk buatan dalam negeri
kini tidak hanya sekadar himbauan lagi,”
tegas Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Audit program P3DN tersebut
dilakukan terhadap semua instansi
pemerintah, BUMN, BUMD, Perguruan
Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dan
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)
sebagaimana telah diamanatkan oleh
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian, Instruksi Presiden
Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penggunaan
Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan
Menteri Perindustrian No. 2 dan No. 3
Tahun 2014.
Pemerintah mengharapkan, kebijakan
ini mampu mendorong geliat industri
dalam negeri di saat pelambatan
ekonomi global yang juga berdampak
pada kinerja ekspor produk industri.
Pada periode Januari-Mei 2015, ekspor
produk industri sebesar USD45,42 miliar
atau turun sebesar 6,74% dibandingkan
periode yang sama tahun 2014 sebesar
USD48,70 miliar. Ekspor produk industri
ini memberikan kontribusi sebesar 70,19%
dari total ekspor nasional periode JanuariMei 2015 yang sebesar USD64,72 miliar.
Sementara itu, pertumbuhan industri
pengolahan non-migas pada Triwulan II
2015 mencapai 5,27%, lebih tinggi dari
pertumbuhan ekonomi (PDB) pada periode
yang sama sebesar 4,67%. Kontribusi
industri pengolahan non-migas terhadap
PDB pun tetap yang tertinggi yaitu 18,17%.

Menurut
Menperin,
melalui
pelaksanaan program P3DN, pasar dalam
negeri Indonesia yang besar dapat menjadi
katup penyelamat bagi industri dalam
negeri di tengah lesunya pasar ekspor
global. “Jadi, program P3DN merupakan
salah
satu
bentuk
keberpihakan
pemerintah kepada industri dalam negeri,”
kata Saleh Husin.
Penggunaan produk dalam negeri
di dalam belanja pemerintah sangat
potensial untuk mendongkrak kinerja
industri nasional, mengingat alokasi
belanja modal pemerintah pusat pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) tahun 2015 mencapai
Rp290 triliun atau 14,22% dari total

anggaran pemerintah pusat. Sementara
itu, kebutuhan belanja modal (Capital
Expenditure/Capex) seluruh perusahaan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada
tahun 2015 mencapai Rp300 triliun.
Wapres Jusuf Kalla mengapresiasi
langkah Kemenperin dan BPKP ini sebagai
upaya konkret menggerakkan industri
dalam negeri. “Ini pada akhirnya dapat
meningkatkan daya saing produk dalam
negeri serta memperkuat penguasaan
pasar domestik,” ujarnya.
Program P3DN juga diakui sebagai
salah
satu
pemicu
tercapainya
pertumbuhan ekonomi yang mampu
mendorong kemandirian bangsa sesuai
dengan spirit Nawa Cita yang dicetuskan
pemerintahan Jokowi-JK. Selain itu,
sebagai salah satu program quick win
pemerintah yang berpotensi memberikan
kontribusi nyata bagi perekonomian
nasional.
Dengan ditandatanganinya MoU
antara Kemenperin dan BPKP tersebut,
Kepala
BPKP
Ardan
Adiperdana
menyatakan
kesiapannya
untuk
mengaudit penggunaan produk dalam
negeri di lingkungan kementerian dan
instansi pengguna APBN. “Kami dari BPKP
selaku Ketua Pokja Monitoring, Evaluasi
dan Penyelesaian masalah pada Timnas
P3DN bersama Menperin berkomitmen
untuk
meningkatkan
pengawasan
pelaksanaan penggunaan prroduk dalam
negeri agar efektif dan komprehensif,”
tegasnya.
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Laporan Utama

Baja Domestik

Jadi Prioritas Proyek Infrastruktur

Maraknya baja impor
di dalam negeri dalam
beberapa tahun
belakangan ini telah
menggerus pangsa pasar
produk baja nasional di
dalam negeri.

B

erdasarkan hasil penyelidikan
Komite
Pengamanan
Perdagangan Indonesia (KPPI),
lonjakan volume impor baja
secara absolut terjadi selama 2010-2013
dengan tren peningkatan impor mencapai
175% dari 20.331 ton pada 2010 menjadi
395.814 ton pada 2013.
Adapun negara eksportir utamanya
adalah China (96,62%), Korea Selatan
(1,56%), dan Singapura (0,96%).
Untuk mencegah membanjirnya baja
impor dan mendorong pertumbuhan
industri baja di dalam negeri, pemerintah
telah menerapkan dua kebijakan.
Kebijakan pertama adalah dengan
menaikkan tarif bea masuk impor baja.
Kenaikan tarif itu tertuang dalam
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
97/PMK.010/2015 yang berisi tentang
kenaikan tarif bea masuk (BM) untuk
kategori most favored nation (MFN) produk
baja.
Melalui aturan itu, untuk produk baja
lembaran canai panas (hot rolled coil dan
plate) bea masuknya menjadi 15% dari
sebelumnya 5%, sedangkan untuk produk
lainnya mengalami kenaikan bervariasi
antara 5%-10%.

8
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Selain itu, pemerintah juga telah
menetapkan produk baja domestik
menjadi prioritas untuk digunakan dalam
proyek-proyek infrastruktur di dalam
negeri.
Menteri Perindustrian Saleh Husin
menyatakan, kebijakan memprioritaskan
produk baja domestik itu telah diputuskan
dalam rapat terbatas (Ratas) yang
dipimpin Presiden RI Joko Widodo di
Istana Merdeka, 9 Juni 2015.
Menurut Menperin, Ratas tentang
Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)
dalam proyek-proyek infrastruktur itu
membahas beberapa hal, antara lain soal
latar belakang peningkatan penggunaan
produksi domestik karena sudah banyak
produk yang dibutuhkan sudah dapat
diproduksi di dalam negeri.
“Yang pertama, soal proyek pipa
transmisi gas dari Gresik, Jawa Timur
ke Semarang, Jawa Tengah. Meskipun
dimenangi konsorsium Wijaya Karya,
tetapi masih menggunakan baja dari
Korea Selatan,” kata Saleh Husin.
Proyek pipa gas itu milik PT Pertamina
Gas (Pertagas) yang merentang sepanjang
270 km. Proyek ini dikerjakan oleh BUMN
konstruksi, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA),
Remaja Bangun Kencana, dan Kelsri.

Menyoal dipakainya baja dari Korsel
itu, Menperin Saleh Husin mendesak agar
baja domestik diprioritaskan. “Kita sudah
bisa kok produksi di Batam, Cilegon, juga
di Bekasi. Lain cerita kalau kita belum
bisa,” ujarnya.
Bahasan kedua adalah proyek
pembangkit listrik 35 ribu MW. Komponen
dalam negeri bakal dimanfaatkan dengan
maksimal, karena industri nasional sudah
mampu memproduksi antara lain turbin,
trafo, sampai kabel transmisi.
“Yang ketiga, kita matangkan
kemampuan memenuhi kebutuhan alat
berat untuk proyek infrastruktur. Ini juga
agar baja nasional lebih banyak terserap
dan menggerakkan industri baja itu
sendiri juga industri alat berat,” lanjut

Laporan Utama

tower 10 ton atau 30 ton per km. Nah
sampai di sini saja, jelas-jelas proyek ini
dapat menggerakkan dan menghidupi
Krakatau Steel dan produsen baja nasional
lainnya,” tegas Menperin Saleh Husin.
Lebih lanjut, Menperin merinci
komponen material tower terdiri dari besi
profile siku L (86 % dari berat tower), besi
profile plate (10 %) dan baut (4 %).
Sementara untuk transmisi 275 KV,
jumlah tower sebanyak 2,5 unit per km
dengan berat 45 ton per km. Jaringan
transmisi 500 KV membutuhkan 2 unit
per km dan berat tower 80 ton per km.
Selain tower listrik, kabel dan insulator
keramik, masih ada lagi kebutuhan fitting
dan asesoris lainnya.
Diperhitungkan, nilai kebutuhan
material transmisi selama 10 tahun
mencapai
Rp76,16
triliun.
“Garis
besarnya, ini melibatkan industri baja,
produsen kawat, komponen, tower atau
menara, dan dibangun oleh kontraktor
nasional. Untuk itu, Kementerian
Perindustrian akan memperjuangkan
penggunaan komponen dalam negeri di
proyek transmisi ini agar industri nasional
mendapat manfaat sebesar-besarnya,”
tegas Saleh Husin.
Selain mampu memenuhi kebutuhan
proyek transmisi, perusahaan dalam
negeri juga sanggup memproduksi barang
modal untuk memasok pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan seperti
pembangkit.

Saleh Husin.
Menperin juga meyakini kalau industri
baja dalam negeri mampu memenuhi
kebutuhan proyek transmisi sepanjang
46.597 kilometer yang mulai dibangun
tahun 2015 ini.
Rencananya, jaringan itu terdiri dari
transmisi 150 KV, 275 KV, dan 500 KV,
yang akan dibangun selama 10 tahun
mulai 2015 hingga 2024. Di antara
ketiganya, transmisi 150 KV menjadi
jaringan terpanjang yaitu hingga 40.413
km.
Mencermati
bentangan
proyek
transmisi itu, Menperin memperhitungkan
kebutuhan komponen yang besar dan
dapat diproduksi oleh industri di Tanah Air.
“Di transmisi 150 KV saja, setiap satu
kilometer butuh 3 unit tower. Berat satu

MoU Kemenperin dengan BPKP
Sebagai realisasi dari kebijakan
memprioritaskan produk baja domestik
dalam
kegiatan
pembangunan
infrastruktur, Kemenperin juga telah
menandatangani nota kesepahaman
dengan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP). Memorandum
of Understanding (MoU) itu berisikan
tentang audit Tingkat Kandungan Dalam
Negeri (TKDN) oleh BPKP terhadap
instansi dan BUMN yang menggunakan
APBN.
“Langkah audit ini sebagai penajaman
dan percepatan TKDN. Sebelumnya, kita
sudah memiliki berbagai dasar peraturan
agar penggunaan produk domestik naik,”
jelas Menperin.
Peraturan-peraturan
itu
antara
lain UU nomor 3 tahun 2014 tentang

Perindustrian terutama pasal 8589 terkait Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri dan Permenperin
Nomor: 02/M-IND/PER/1/2014 tentang
Pedoman Peningkatan Produk Dalam
Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah.
Saleh Husin juga mengatakan,
pihaknya bakal melakukan koordinasi
intensif dengan Kementerian ESDM.
Dalam rapat terbatas yang dipimpin
Presiden Jokowi, diungkapkan perlunya
revisi tentang Permen ESDM Nomor 15
Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk
Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu
Migas.
“Revisi
itu
sebagai
peluang
peningkatan TKDN di bidang migas. Secara
umum, saya optimis, arahan Presiden dan
koordinasi antarkementerian menjadi
momentum
kemandirian
industri
nasional,” pungkas Menperin.
Kebijakan
pemerintah
untuk
meningkatkan bea masuk impor baja dan
memprioritaskan produk baja domestik
untuk
proyek-proyek
infrastruktur
tersebut mendapat sambutan hangat dari
kalangan pengusaha.
Direktur Pemasaran PT Krakatau
Steel (Persero) Tbk. Dadang Danusiri
mengatakan, pihaknya mengapresiasi
regulasi tersebut karena sudah ditunggu
oleh kalangan industri baja nasional.
Menurutnya,
kebijakan
yang
diterapkan pemerintah ini berdampak
pada peningkatan utilisasi kapasitas
industri baja nasional yang saat ini sangat
rendah akibat membanjirnya produk baja
impor.
“Kami menyambut baik kebijakan
pemerintah. Ini sudah ditunggu-tunggu
oleh industri baja nasional,” kata Dadang.
Dijelaskan, dengan dikeluarkannya
kebijakan pemerintah ini sebenarnya akan
membangun keseimbangan industri baja
dalam negeri. Artinya, kesinambungan
usaha di sektor industri hilir yang
merupakan pelanggan pengguna produk
baja terus didukung Krakatau Steel
dengan pasokan produk dan layanan yang
kompetitif.
“Tidak mungkin pabrik baja hulu dapat
hidup tanpa industri pengguna hilir,” tutup
Danang.
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Tiga Kementerian Kawal Kebijakan TKDN

Smartphone 4G
P

eraturan yang ditandatangani
Menteri
Komunikasi
dan
Informatika Rudiantara ini,
mengatur kandungan lokal
dalam gawai 4G adalah 30 persen, akan
mulai efektif berlaku per 1 Januari 2017.
Penandatanganan yang dilakukan saat
rapat koordinasi bersama tiga menteri
tersebut menurut Rudi, merupakan
kebijakan pemerintah RI yang melibatkan
menteri teknis bidang masing-masing. Itu
sebabnya mereka harus menyampaikan
kebijakan tersebut kepada publik.
“Itu sebabnya baik dalam hal
penetapan,
pengawasan,
dan
implementasi
dari
Permenkominfo
ini, akan terus dilakukan bersama tiga
menteri ini,” tegas Rudi.
Dalam
ketentuan
tersebut
dinyatakan, semua telepon pintar 4G LTE
FDD (Frequency Division Duplexing) mulai
1 Januari 2017, harus memiliki TKDN
minimum 30 persen. Sedangkan TKDN
untuk perangkat 4G berteknologi LTE-TDD
(Time Division Duplex), diharapkan berlaku
mulai 2019. Hal ini menurut Menkominfo
karena perlu juga mempenghitungkan
skala ekonominya.
Untuk
itu,
sambil
menunggu
berlakunya peraturan ini secara efektif

per Januari 2017, pemerintah akan
mengeluarkan kebijakan lain yang
sifatnya teknis, melalui surat edaran
bersama tiga menteri. Ini menunjukkan
dalam pemutusan setiap kebijakannya,
pemerintah berjalan searah. Bahkan
sebelum beleid ini dikeluarkan, telah
diadakan
konsultasi
publik
yang
mengikutsertakan
para
pemangku
kepentingan terkait di bidang ini.
Dalam pembahasannya mereka turut
dilibatkan, diajak berdiskusi dan memberi
masukan melalui draft peraturan, yang
kemudian ditayangkan melalui website.
Tujuannya agar para stakeholder dapat
berkomentar dan menunjukkan perhatian
serius sebelum peraturan ini dijadikan
aturan hukum tetap.

Guna memenuhi persyaratan teknis perangkat
telekomunikasi berbasis Standar Teknologi Long Term
Evolution (LTE), awal Juli lalu, Menteri Perindustrian
bersama Menteri Perdagangan menyaksikan
penandatanganan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika yang isinya perihal Ketetapan Pemerintah
bagi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada
telepon pintar (smartphone).
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“Kita ingin lebih memberdayakan
bangsa sendiri untuk lebih mandiri, dimulai
dari brainware. Tidak hanya berfokus
kepada hardware (perangkat keras) saja,
namun juga kepada value (nilai) yang bisa
di-create oleh bangsa Indonesia seperti
dalam bentuk software dan design house,”
ujar Menkominfo.
Dukungan Kemenperin
Menteri Perindustrian Saleh Husin
dalam kesempatan tersebut menyatakan
dukungannya pada langkah Menkominfo.
“Kami
mendukung
Kominfo
dan
selanjutnya akan merevisi Peraturan
Menteri Perindustrian (Permenperin)
No. 69/M-IND/PER/9/2014 tentang
Ketentuan dan Cara Penghitungan Nilai
Tingkat Komponen Dalam Negeri Industri
Elektronika dan Telematika, untuk
mendukung kebijakan ini,” tegas Menperin
Saleh Husin usai rapat koordinasi dengan
Menkominfo dan Menteri Perdagangan.
Nantinya, penghitungan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) telepon
pintar (smartphone) tersebut tidak hanya
menyangkut perangkat keras, tetapi juga
perangkat lunak atau software. Pada
akhirnya, kebijakan tersebut bertujuan
mengurangi impor yang selama ini terjadi.
“Tahun 2012 Indonesia mengimpor 70

kebijakan

juta unit smartphone dan tahun 2014
impornya turun menjadi 54 juta unit.
Jadi sudah turun sekitar 23 persen, dan
ke depan diharapkan akan dapat terus
turun,” ujarnya.
Saat ini sudah ada 16 merek ponsel
yang perakitannya dilakukan di dalam
negeri dan telah memenuhi TKDN 20
persen. Merek-merek tersebut adalah
Polytron, Evercoss, Advan, Axioo, Mito,
Gosco, SPC, Asiafone, Oppo, Haier,
Huawei, Smartfren, Bolt, Ivo, Lenovo,
dan Samsung. Total kapasitas produksi
mencapai 23 juta per tahun.
Desainer Aplikasi
Saleh Husin juga meyakini kemampuan
generasi muda Indonesia yang menggeluti
pengembangan aplikasi smartphone untuk
dapat berkontribusi pada peningkatan
TKDN ini. “Hal ini sekaligus juga menjadi
peluang bagi para desainer aplikasi,
baik yang masih bersekolah, kuliah,
ataupun para profesional muda. Mereka
memperoleh kesempatan yang sama
untuk berkecimpung di industri raksasa
ini,” lanjut Saleh.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi dan Elektronika (ILMATE)
Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan
mengungkapkan proses revisi Peraturan
Menperin No. 69 Tahun 2014 tersebut
akan memperhitungkan juga kalkulasi
terhadap komponen software dan

komponen kreatif. “Revisi aturan
dilakukan
secara
gradual
sesuai
kebutuhan Kementerian Kominfo. Mereka
harus segera merilis penggunaan 4G LTE
berdasar TKDN,” ulasnya.
Putu juga menyebutkan, pengganti
Permenperin No. 69 Tahun 2014
nantinya hanya berisikan regulasi umum
terkait TKDN industri elektronika dan
telematika termasuk rincian perhitungan
atau petunjuk teknis (juknis), yang akan
diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal
ILMATE. Selain itu, peraturan pengganti
yang diterbitkan pada kesempatan yang
pertama merupakan peraturan peralihan

untuk menandasahkan sertifikat TKDN
yang telah diverifikasi oleh surveyor
independen.
“Untuk mengakomodasi model bisnis
teknologi informasi dan komunikasi yang
berbasis software atau design house,
Kemenperin akan melakukan kajian dalam
enam bulan ke depan,” terang Putu.
Disebutnya juga, potensi nilai tambah
yang dibidik dari kebijakan ini terbilang
besar, mengingat nilai impor smartphone
Indonesia mencapai USD3,5 miliar.
“Bahkan jika diperhitungkan dengan yang
tidak resmi maka mencapai USD4 sd 5
miliar,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri
Perdagangan saat itu Rachmat Gobel
mengatakan, Kementerian Perdagangan
hanya memberikan izin impor, apabila
ada rekomendasi dari Kementerian
Kominfo dan Kementerian Peridustrian.
Kementerian Perdagangan mendukung
sepenuhnya kebijakan, baik yang berasal
dari Kementerian Kominfo dan juga
Kementerian Perindustrian.
“Kami ingin ada added value, dan kami
tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar
bagi masuknya produk impor. Apalagi
kalau dilihat konten dari smartphone
adalah software dan orang Indonesia
mampu membuat konten tersebut.
Itu sebabnya, kami ingin nilai tambah
itu harus dibangun di Indonesia. Pada
akhirnya, industri Indonesia bisa menjadi
kuat, karena pasar dalam negeri itu sendiri
adalah kekuatan kita,” pungkasnya.
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Pembangkit Listrik Thorium
Jadi Energi Alternatif

Pemerintah terus memacu pengembangan industri dalam
negeri demi meningkatkan kesejahteraan dan penguatan
daya saing produk nasional. Untuk itu, proses produksi industri
membutuhkan pasokan energi yang dapat diandalkan, baik dari
segi ketersediaan pasokan maupun harga pembelian energi.

S

aat
ini,
sektor
industri
merupakan pengguna energi
terbesar, dengan kurang lebih
sekira 42% atau 46,5 metric
tonne of oil equivalent (MTOE) dari total
konsumsi energi secara nasional. Bahkan
pada tahun 2035, diperkirakan kebutuhan
energi untuk sektor industri mencapai
151 MTOE.
Meningkatnya kebutuhan energi di
sektor industri antara lain didorong oleh
kebijakan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 14 tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional
Tahun 2015-2035, dimana pertumbuhan
sektor industri diperkirakan mencapai
10,5% pada 2035.
Peningkatan kebutuhan energi ini
tentunya harus diantisipasi pemerintah
mengingat harga gas untuk industri di
Indonesia masih mahal, yaitu mencapai
angka USD10,2 per million metric british
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thermal unit (MMBTU).
Harga gas yang dibebankan kepada
pelaku industri nasional itu lebih mahal
jika dibandingkan dengan negara industri
sekaliber Amerika Serikat yang harga
gasnya justru turun dari USD5 per
MMBTU (Januari 2014) menjadi USD2,94
per MMBTU (Desember 2014). Begitu
juga dengan harga gas alam Asia yang
mengacu pada impor LNG Jepang turun
dari USD15,5  per MMBTU menjadi
USD11,0 per MMBTU.
“Jika kita ingin punya daya saing maka
harga energi harus lebih kompetitif,” kata
Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Upaya untuk memacu produksi energi
dari dari sumber yang lebih beragam
selain dari minyak bumi dan batu bara
yang harganya fluktuatif, memang telah
dilakukan.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla saat
menjadi pembicara kunci pada seminar

“Indonesia & Energi Terbarukan” di
Jakarta, di Jakarta beberapa waktu yang
lalu
menyebutkan,
pengembangan
diversifikasi energi, tambahnya, mesti
memenuhi tiga syarat, yaitu bersih,
murah, dan mudah tersedia.
Wapres juga yakin, penyediaan energi
alternatif dapat terwujud karena manusia
semakin menyadari kesesuaian dengan
lingkungan hidup merupakan bagian dari
pemenuhan kesejahteraan manusia.
“Saya yakin ini bisa dilakukan asalkan kita
punya ketegasan pada implementasi,”
kata Wapres Jusuf Kalla.
Sayangnya, sejauh ini penyediaan
energi alternatif seperti tenaga matahari
dan angin masih terbentur biaya produksi
yang tinggi. Terlebih produksi energi
dengan sumber nuklir, masih sulit
diterapkan akibat banyaknya penolakan
dari masyarakat.
Untuk mengatasi kendala itu,
Menperin Saleh Husin melontarkan ide
mengenai pengembangan penghasil
energi lainnya seperti thorium. “Kita
bisa gunakan pembangkit listrik tenaga
thorium, keunggulannya bahan baku
mudah dan melimpah di Bangka Belitung,
serta jauh lebih murah,” ujar Menperin
dalam seminar tersebut.
Menurutnya, sumber daya thorium

kebijakan

di Indonesia cukup besar. Misalnya di
Babel diperkirakan sebesar 170 ribu
ton. Dengan perhitungan 1 ton thorium
mampu memproduksi 1.000 MW per
tahun, maka jumlah bahan baku tersebut
cukup untuk mengoperasikan 170 unit
pembangkit listrik selama 1.000 tahun.
Sementara dari sisi total biaya produksi
termasuk operasional, pembangkit listrik
thorium juga lebih murah karena hanya
USD3 sen per kWH. Bandingkan dengan
batubara (USD5,6 sen), gas (USD4,8 sen),
tenaga angin (USD18,4 sen) dan panas
matahari (USD23,5 sen).
Apa itu Thorium?
Menurut sejumlah literatur, unsur
Thorium ditemukan pada tahun 1828
dan namanya diambil dari Thor, nama
Dewa Petir bangsa Viking atau Norseman.
Thorium merupakan bahan bakar nuklir
yang lebih unggul dari uranium di hampir
semua aspek. Namun memang belum
banyak didengar. Thorium disebut juga
sebagai nuklir hijau. Reaktor nuklir
bertenaga thorium tidak pernah dapat
meleleh.
Di alam, bisa dikatakan semua
thorium adalah thorium-232, dan
mempunyai waktu paruh sekitar 14.05
milyar tahun. Jumlah thorium di kulit
bumi diperkirakan sekitar empat kali lebih
banyak dari uranium. Saat ini Thorium
biasanya digunakan sebagai elemen
dalam bola lampu dan sebagai bahan
campuran logam.
Thorium merupakan pilihan yang
baik karena memiliki neutron-yield yang
tinggi per neutron yang diserap. Jika ada
masalah, kita dapat mematikan berkas,
dan reaktor akan mendingin dengan
sendirinya. Pelelehan dihindari dengan
tidak melakukan apa-apa.
Dengan keunggulan yang dimilikinya,
banyak negara di seluruh dunia mulai
mempertimbangkan
rencana
untuk
menggunakan
thorium
sebagai
pembangkit listrik tenaga nuklir karena
keamanannya dan ketersediaan bahan
baku yang lebih banyak dibanding
uranium.
Thorium dapat terbakar lebih lama
dan suhu lebih tinggi untuk mendapatkan
efisiensi lebih banyak dibanding bahan
bakar konvensional lainnya, termasuk
penggunaan bahan bakar, tidak perlu

mengemas limbah, dan secara signifikan
mengurangi isotop radioaktif yang
memiliki waktu paruh yang lama.
Sebagai perbandingan, 1 kg thorium
akan menghasilkan energi yang setara
dengan yang dihasilkan oleh 300 kg
uranium atau 3,5 juta kilogram batubara,
tanpa efek lingkungan dari batubara di
atmosfir atau risiko yang berhubungan
dengan limbah uranium.
Thorium menghasilkan limbah 90%
lebih sedikit dibanding uranium, dan hanya
membutuhkan sekitar 200 tahun untuk
menyimpan limbahnya, dibandingkan
uranium yang membutuhkan waktu
10.000
tahun
untuk
menyimpan
limbahnya.
International Atomic Energy Agency
(IAEA) memperkirakan bahwa potensi
sumber daya thorium adalah tiga sampai
empat kali lebih banyak daripada uranium,
dan juga jauh lebih efisien dalam siklus
bahan bakar, yaitu 100 sampai 300 kali
lebih efisien daripada reaktor standar
light-water.
Dengan keunggulan yang dimiliki dan
potensi besar, Menperin mengatakan
kalau pengembangan thorium terhitung
sebagai proyek jangka panjang.
Adapun tujuan dari pembangunan
pembangkit listrik tenaga thorium itu
adalah pertama, memenuhi energi secara

mandiri dengan memanfaatkan bahan
baku yang tersedia. Kedua, membangun
kemampuan
teknologi
industri
energi berbasis thorium. Dan ketiga,
mengembangkan kemampuan industri
pendukung terkait, termasuk industri
komponen.
“Penggunaan thorium merupakan
bagian diversifikasi energi sebagai salah
satu kunci ketahanan dan kestabilan
pasokan energi,” ujar Menperin.
Menperin yakin, jika harga gas untuk
industri dapat diturunkan, akan mampu
memberi multiefek yang luas karena
menggerakkan
industri,
penciptaan
lapangan kerja dan mendongkrak daya
beli masyarakat.
Dukungan terhadap pembangunan
proyek pembangkit listrik tenaga thorium
untuk memenuhi kebutuhan energi
juga dilontarkan anggota Dewan Energi
Nasional (DEN) Tumiran. Dia menegaskan,
penguatan daya saing industri harus
menjadi salah satu prioritas nasional.
Karena kepentingannya tidak hanya
meliputi para pelaku bisnis namun juga
jutaan tenaga kerja.
“Untuk itu, energi termasuk gas
seharusnya menjadi bagian dari proses
produksi dan tidak hanya sebagai
komoditas,” kata Tumiran yang juga
akademisi Fakultas Teknik UGM.
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Pemerintah
Kenakan
BMTP
Produk Steel Wire Rod Impor

P

engenaan BMTP atau sering
juga dikenal sebagai bea masuk
safeguard itu berlaku selama
tiga tahun dimana setiap
tahunnya dikenakan BMTP yang berbeda
dengan tarif yang terus menurun. Untuk
periode satu tahun pertama mulai 17
Agustus 2015 sampai 16 Agustus 2016
dikenakan tarif BMTP 14,5%. Periode
tahun kedua (17 Agustus 2016 sampai
16 Agustus 2017) dikenakan tarif BMTP
10%, dan untuk periode tahun ketiga (17
Agustus 2017 sampai 16 Agustus 2018)
dikenakan tarif BMTP 5,5%.
Tarif BMTP steel wire rod tersebut
merupakan bea masuk tambahan
terhadap bea masuk umum (Most
Favoured Nations) atau tambahan bea
masuk preferensi berdasarkan skemaskema perjanjian perdagangan barang
internasional yang berlaku.
Produk steel wire rod impor yang
dikenai tarif BMTP mencakup produkproduk yang termasuk di dalam
nomor
Harmonized
System
(HS)
Ex.
7213.91.10.00,
7213.91.20.00,
7213.91.90.00,
7213.99.10.00,
7213.99.20.00, 7213.99.90.00, dan
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7227.90.00.00.
Namun demikian, tidak semua produk
steel wire rod yang tercakup dalam nomornomor HS di atas akan terkena tarif
BMTP. Misalnya, untuk steel wire rod yang
termasuk dalam HS Ex. 7213.91.10.00
yang terkena tarif BMTP hanya untuk
produk dengan ukuran kurang dari 14 mm,
sedangkan untuk HS 7213.91.20.00 dan
HS 7213.91.90.00 hanya yang berukuran
5,5 mm sampai kurang dari 14 mm.
Sementara itu, untuk HS 7213.99.10.00,
7213.99.20.00, 7213.99.90.00 yang
terkena tarif BMTP hanya untuk ukuran
14-20 mm dan untuk HS 7227.90.00.00
hanya yang berukuran 5,5-20 mm.
Tarif BMTP ini berlaku terhadap impor
steel wire rod dari seluruh negara kecuali
terhadap impor yang dilakukan dari 121
negara yang selama ini pangsa produknya
di pasar domestik kurang dari 3%. Dengan
pengecualian tersebut, maka negara
yang dipastikan akan terkena kebijakan
tarif BMTP itu adalah Republik Rakyat
Tiongkok, Jepang, dan Malaysia.
Dalam rangka penerapan BMTP
tersebut, pemerintah juga mewajibkan
semua importasi steel wire rod, baik dari

Industri besi baja
produsen steel wire rod
dalam negeri dapat sedikit
bernapas lega menyusul
keputusan pemerintah
untuk menerapan
Bea Masuk Tindakan
Pengamanan (BMTP)
atas produk tersebut
melalui Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 155/
PMK.010/2015 tentang
Pengenaan Bea Masuk
Tindakan Pengamanan
terhadap Impor Produk
Steel Wire Rod yang
diterbitkan tanggal 11
Agustus 2015 dan berlaku
tujuh hari kemudian.

negara yang terkena BMTP maupun dari
negara yang dikecualikan pengenaannya,
untuk menggunakan atau mencantumkan
Surat Keterangan Asal atau Certificate of
Origin.
Sementara itu, Ketua Komite
Pengamanan Perdagangan Indonesia
(KPPI)
Kementerian
Perdagangan,
Ernawati,
mengatakan
keputusan
mengenai pengenaan BMTP tersebut
diambil pemerintah setelah KPPI
melakukan
penyelidikan
mendalam
mengenai terjadinya injury terhadap
industri steel wire rod nasional sebagai
akibat dari terjadinya impor produk
tersebut secara besar-besaran.
“Hasil penyelidikan membuktikan
bahwa telah terjadi lonjakan volume impor
secara absolut selama tahun 2010-2013
dengan tren sebesar 47,6% dari sebesar
222.876 ton di tahun 2010 menjadi
677.965 ton di tahun 2013 dengan
negara eksportir utamanya yaitu RRT
(79,7%), Jepang (8,0%), dan Malaysia (5,4%)
pada tahun 2013,” ungkap Ernawati.
Ernawati
mengatakan,
lonjakan
jumlah impor produk steel wire rod itu
telah menimbulkan dampak negatif

kebijakan

terhadap industri dalam negeri. Hal ini
terlihat pada pangsa pasar industri dalam
negeri yang menurun, produksi yang
menurun, dan keuntungan yang menurun
hingga mengalami kerugian.
“KPPI
membuktikan
terdapat

hubungan sebab akibat antara lonjakan
volume impor dengan kerugian serius
yang dialami oleh industri dalam negeri,”
kata Ernawati.
Berdasarkan
hasil
penyelidikan
KPPI tersebut, Menteri Perdagangan

pada tanggal 25 Juni 2015 kemudian
melayangkan surat kepada Menteri
Keuangan yang pada intinya mengusulkan
agar diberlakukan Bea Masuk Tindakan
Pengamanan terhadap produk steel wire
rod sebagai upaya untuk melindungi
industri steel wire rod dalam negeri untuk
mencegah terjadinya kerugian yang lebih
besar.
Usulan Menteri Perdagangan tersebut
kemudian direspons Menteri Keuangan
dengan menerbitkan Peraturan Menteri
Keuangan
No.
155/PMK.010/2015
tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan
Pengamanan terhadap Impor Produk
Steel Wire Rod tanggal 11 Agustsu 2015.
Langkah pemerintah ini serta merta
disambut positif kalangan industri
produsen steel wire rod di dalam negeri,
seperti PT Krakatau Steel yang merupakan
produsen steel wire rod terbesar di tanah
air saat ini. Produsen steel wire rod lainnya
yang juga mendukung diantaranya PT
Ispat Indo, PT Gunung Gahapi Nisco
Indonesia, PT Master Steel Mfc, dan PT
Gunung Raja Paksi.
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Dukungan Komponen

Bagi Industri Galangan Kapal

Sejalan dengan kebijakan poros
maritim yang dicanangkan
Pemerintahan Joko WidodoJusuf Kalla, keberadaan Industri
galangan kapal nasional terus
diperkuat. Sebab, tersedianya kapal
dan produk manufaktur maritim
bagi Indonesia sebagai sebuah
negara kepulauan sangat vital.

T

erutama dalam menjadikannya
sebagai sarana transportasi
yang mendukung konektivitas
antar pulau, maupun dalam
rangka mengolah dan mendayagunakan
potensi kekayaan sumber daya alam yang
tersedia.
Untuk dapat menyediakan dan
memenuhi kebutuhan sarana tersebut,
mutlak diperlukan dukungan industri
komponen kapal yang kokoh dan berdaya
saing tinggi. Itu sebabnya, Kementerian
Perindustrian
juga
mendorong
berkembangnya industri di luar sektor
perkapalan untuk melakukan diversifikasi
produksi, sehingga dapat dipergunakan
sebagai komponen kapal.
“Kita perlu merangkul dan mengajak
para pelaku yang bergerak di bidang
industri komponen otomotif, logam,
dan juga produsen mesin, agar mampu
memproduksi
komponen
kapal.
Kami lihat mereka cukup menguasai
keahlian ini, sekaligus juga didukung
oleh peralatan yang memadai,” jelas
Menteri Perindustrian Saleh Husin di
Batam, beberapa waktu yang lalu saat
mendampingi Presiden Joko Widodo
mengunjungi industri galangan kapal di
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Kepulauan Riau.
Industri komponen kapal diharapkan
dapat mendukung kokohnya industri
galangan kapal yang sudah ada. Saat
ini, industri galangan kapal nasional
terus bertumbuh sejalan dengan makin
pentingnya peranan sektor maritim. Pada
Januari 2015 lalu, telah terbentuk Asosiasi
Industri Komponen Kapal Indonesia
(AIKKI).
Menurut Direktur Industri Maritim
Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan
Kemenperin, Hasbi Assiddiq Syamsuddin,
upaya
yang
dilakukan
adalah
menggandeng
industri
komponen
otomotif, melalui kerja sama yang
dilakukan para pemangku kepentingan di
sektor maritim.
Terkait program penguatan industri
perkapalan nasional, Menperin Saleh
Husin memaparkan program insentif
fiskal yang saat ini sudah ada, berupa Bea
Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP)
untuk impor komponen kapal, yang
tertuang dalam PMK No. 249 Tahun 2014.
Selain itu, didukung juga dengan PP No.
146 tahun 2000 jo PP No. 38 tahun 2003
tentang Fasilitas Fiskal untuk Impor dan/
atau Penyerahan Kapal Laut, Pesawat

Udara, Kereta Api, dan Suku Cadangnya.
“Saat
ini
sedang
diproses
pembentukan RPP pengganti PP No.
38 Tahun 2003 yang akan mengubah
fasilitas PPN dari dibebaskan menjadi
tidak dipungut,” ujarnya. Meskipun fasilitas
tetap diberikan hanya kepada pengguna
armada kapal, imbuh Menperin, namun
galangan kapal dapat menikmati fasilitas
ini dengan mengkreditkan pajak masukan.
Terkait
RPP
tersebut,
Hasbi
mengatakan, draft sudah berada di
Sekretariat Negara. “Kami optimistis RPP
ini akan segera menjadi PP dan mulai
berlaku untuk mengakselerasi industri
kita,” ujarnya. Fasilitas keringanan pajak
dalam bentuk PPN tidak dipungut,
dilakukan pada saat penyerahan kapal
pada pemesannya. Ini dilakukan guna
mendukung pengembangan industri
galangan kapal di dalam negeri.
Upaya Memperkuat Komponen Industri
Galangan Kapal
Dalam kesempatan terpisah, Ketua
Iperindo (Ikatan Perusahaan Industri
Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia)
Eddy Kurniawan Logam mengharapkan,
nantinya
perusahaan-perusahaan
galangan kapal dari luar Indonesia,
diharapkan agar mau juga masuk
(berinvestasi) ke Indonesia. Mereka harus

kebijakan
melihat potensi Indonesia sebagai satu
pasar yang besar.
“Dengan berinvestasi di Indonesia,
maka diharapkan bisa memperkuat
industri di dalam negeri. Untuk menaikkan
Tingkat Kandungan Lokal Dalam Negeri
(TKDN), kita sedang membuat peta jalan
dengan Kemenperin. Kita minta agar
industri terutama industri galangan
kapal dapat bertumbuh, utamanya
agar komponen impor dibebaskan bea
masuknya,” lanjut Eddy.
Untuk bisa dikenakan pembebasan
bea masuk di dalam negeri, asosiasi
menargetkan penguasaan TKDN paling
tidak selama lima tahun ke depan berkisar
50-60 persen. Saat ini, kandungan atau
komponen kapal yang masih diimpor
masih tinggi, yaitu antara 70 sampai 80
persen.
Namun demikian, sudah ada juga
komponen yang bisa diproduksi di dalam
negeri, seperti produk baja dari PT Krakatau
Posco Steel, jenis mesin mekanik, mesin
kecil, baling-baling, pompa elektronik,
dan juga alat komunikasi. PT PINDAD
(Persero) juga sudah mulai memproduksi
winches (anchor handling),” paparnya.
Di Indonesia diperkirakan ada 250
perusahaan galangan kapal, di mana 100
perusahaan di antaranya berada di Pulau
Batam. Sisanya tersebar di luar Batam
seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, dan Papua. Pengusaha juga
optimistik karena mulai tahun depan
diperkirakan industri galangan kapal
sudah menggeliat lagi.
“Saat ini pesaing terbesar Indonesia
adalah Tiongkok, karena negara tersebut
memberikan banyak insentif seperti
infrastruktur yang sudah lengkap, suku
bunga kredit yang rendah, dukungan
sektor perbankan, dan juga dukungan
pemerintah dalam bentuk tax rebate,”
tambah Eddy.
Kemampuan Industri Galangan Kapal
Nasional
Pada kunjungan tersebut, Presiden
Joko Widodo menegaskan keyakinannya,
bahwa industri galangan kapal nasional
mampu membangun seluruh kebutuhan
kapal di dalam negeri. “Saya akan
mengumpulkan kementerian terkait
dan BUMN seperti Pertamina dan PGN.
Saya akan larang memesan kapal ke
luar negeri karena kita sendiri mampu,”

tegas Presiden. Pihaknya juga akan
mengumpulkan data secara detail
tentang kemampuan produksi kapal dan
disesuaikan dengan kebutuhan nasional.
Kepada investor asing, juga akan
diarahkan memesan kapal di galangan
Indonesia. “Saya mendukung industri
galangan kapal nasional, baik di Batam
maupun wilayah lainnya. Soal tingkat
komponen yang belum seluruhnya dari
dalam negeri, akan terus ditingkatkan,”
lanjut Presiden.
Jenis kapal yang telah mampu
diproduksi oleh industri perkapalan
nasional antara lain kapal curah (bulk
carrier) sampai dengan 50 ribu DWT, Kapal
Ferry Ro-Ro sampai 19 ribu DWT, tanker
30 ribu DWT, landing craft tank, LPG carrier,
kapal penumpang, kapal patroli cepat, dan
lain-lain.
“Pertamina sudah memasukkan
pesanan kapal ke galangan-galangan
kita. Begitu juga kapal ASDP (Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan).
Ini menggerakkan industri kita,” kata
Menperin Saleh. Di galangan PT Anggrek
Hitam misalnya, tengah dibangun dua
kapal tanker milik Pertamina, MT Parigi
dan MT Pattimura, masing-masing
berbobot mati 17.500 DWT. Saat ini,
Pertamina sedang membangun 10
kapal tanker di beberapa galangan kapal
di Indonesia sebagai wujud dukungan
terhadap industri perkapalan nasional.
Eddy Kurniawan menambahkan, Saat
ini saja Kementerian Perhubungan sudah
memesan 500 unit kapal dalam kurun
waktu 5 tahun ke depan. Ini masih di
luar pesanan dari instansi lainnya seperti
Kepolisian, Angkatan Laut, Badan SAR

Nasional, dan juga Ditjen Bea Cukai.
“Urgensi pengembangan industri
galangan atau shipyard dilakukan agar
pemerintah bisa menghemat USD1,25
miliar atau Rp15 triliun per tahun,
dibandingkan jika mengimpor kapal.
Langkah ini sekaligus mengurangi defisit
neraca perdagangan yang diakibatkan
pembelian kapal dari luar negeri,” ujar
Saleh Husin.
Kawasan Industri Maritim
Di samping itu, Kemenperin juga
memacu pengembangan kawasan khusus
industri perkapalan. Hal tersebut antara
lain dilakukan melalui kerjasama dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk
itu, Kemenperin menetapkan wilayah
utara Lamongan sebagai kawasan khusus
pengembangan industri perkapalan.
Adapun luas area yang disediakan pada
tahap awal seluas 200 hektar. Tiga
perusahaan yang telah beroperasi di
Lamongan adalah Lamongan Marine
Industry, PT Dok dan Perkapalan
Surabaya, serta Lamongan Integrated
Shorebase.
Di luar Jawa, Kemenperin menetapkan
kawasan industri Tanggamus, Lampung
untuk dikembangkan sebagai Kawasan
Industri Maritim (KIM). Tanggamus
merupakan satu dari 13 kawasan industri
luar Pulau Jawa, yang akan difasilitasi
pembangunannya oleh pemerintah pusat.
“Luas
lahan
yang
ditetapkan
mencapai 3.500 hektar yang akan
diperuntukkan untuk pembangunan
galangan kapal, kawasan recycle kapal,
industri pendukung, dan juga mendukung
sektor logistik,” terang Menperin.
Media Industri · No. 02 - 2015
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Pungutan Dana Sawit

Dorong Hilirisasi Industri
Setelah sempat mengalami kelesuan akibat
merosotnya harga minyak kelapa sawit di pasar dunia,
kegiatan hilirisasi industri pengolahan minyak kelapa
sawit di tanah air kembali bergairah menyusul langkah
pemerintah untuk mengenakan pungutan dana
perkebunan yang telah berlaku efektif sejak tanggal 16
Juli 2015 lalu.

P

ungutan dana perkebunan yang
sampai kini baru dikenakan
terhadap
produk
minyak
kelapa sawit (belum dikenakan
terhadap produk perkebunan lainnya
seperti karet, kopi, kakao, gula, dan lainlain), antara lain ditetapkan sebesar
USD50 per ton untuk minyak sawit
mentah atau crude palm oil (CPO), USD30
per ton untuk Refined Bleached Deodorized
Palm Olein, dan USD20 per ton untuk
biodiesel berbasis minyak sawit atau
Fatty Acid Methyl Ester (FAME).
Direktur Utama Badan Pengelola Dana
Perkebunan (BPDP) Bayu Krisnamurthi
mengatakan, selama periode satu bulan
antara 16 Juli sampai 15 Agustus 2015,

18

Media Industri · No. 02 - 2015

BPDP telah berhasil mengumpulkan dana
perkebunan dari minyak sawit sebesar
Rp750 miliar. Pungutan tersebut sekitar
75%-nya berasal dari ekspor produk
turunan (hilir) minyak kelapa sawit
yang didominasi oleh Refined Bleached
Deodorized Palm Olein dan Refined
Bleached Deodorized Palm Oil, sedangkan
sisanya sebesar 25% berasal dari ekspor
minyak sawit mentah (CPO).
“Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan
pungutan dana perkebunan terhadap
produk minyak kelapa sawit telah berhasil
mendorong kegiatan ekspor produk
hilir bernilai tambah. Dengan demikian,
kebijakan ini sudah sejalan dengan
kebijakan pemerintah untuk mendorong

industri hilir minyak kelapa sawit di dalam
negeri,” kata Bayu.
Menurut Bayu, terpacunya kembali
program hilirisasi pengolahan minyak
kelapa sawit ini terjadi karena sektor
industri minyak sawit di dalam negeri
merespon kebijakan pungutan dana
perkebunan tersebut dengan mengekspor
lebih banyak produk hilir untuk
menghindari tarif pungutan yang lebih
besar jika mereka mengekspor produk
mentah.
“Mereka lebih memilih ekspor
produk hilir minyak sawit yang terkena
tarif pungutan sebesar USD30 per ton
ketimbang mengekspor produk minyak
sawit mentah seperti CPO dengan tarif
pungutan USD50 per ton,” tutur Bayu.
Dalam waktu yang bersamaan,
pemerintah melalui Menteri Koordinator
Bidang
Perekonomian
Darmin
Nasution pada tanggal 18 Agustus
2015 meluncurkan program mandatory
penggunaan biodiesel 15% dalam
solar atau yang dikenal dengan B15.
Peluncuran program tersebut ditandai
dengan
ditandatanganinya
nota
kesepahaman (MoU) pembelian biodiesel
oleh Pertamina dan PT AKR Corporindo
Tbk sebanyak 339.000 kilo liter (kl) dari
enam perusahaan produsen biodiesel.
PT
Pertamina
menandatangani
kontrak pembelian biodiesel dengan
PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT
Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim
Mas, PT Darmex Biofuel, PT Pelita
Agung Agroindustri, dan PT Eterindo
Wahanatama. Sementara itu, PT AKR
Corporindo Tbk menandatangani kontrak
pembelian biodiesel dengan PT Wilmar
Bioenergi Indonesia dan PT Wilmar Nabati
Indonesia.
Menurut Bayu, penerapan pungutan
dana perkebunan yang cenderung
menekan ekspor produk hulu minyak

kebijakan

sawit berupa CPO dan dibarengi dengan
peluncuran penggunaan bodiesel di dalam
negeri, secara perlahan namun pasti telah
mendongkrak kembali harga CPO di pasar
dunia. Harga CPO di terminal Rotterdam
yang semula sempat terpuruk hingga
di bawah USD500 per ton, kini kembali
terangkat ke level di atas USD500 per
ton menyusul langkah pemerintah untuk
memulai pelaksanaan program B15 tahun
2015 pada tanggal 18 Agustus 2015.
Sebelumnya, terutama sejak Oktober
2014, proses hilirisasi industri pengolahan
minyak kelapa sawit sempat anjlok akibat
merosotnya harga minyak kelapa sawit
di pasar dunia sehingga mendorong
kalangan produsen/eksportir minyak
kelapa sawit untuk lebih memilih ekspor
produk mentah berupa CPO mengingat
tarif Bea Keluar (BK)-nya 0%.
Merosotnya harga minyak sawit
mentah atau crude palm oil (CPO) di pasar
dunia sejak bulan September 2014 hingga
berada di bawah harga ambang batas
pengenaan Bea Keluar (BK) USD750 per
ton telah berakibat pada penetapan BK 0%
pada bulan Oktober 2015. Kondisi harga
di bawah ambang batas pengenaan BK
tersebut terus berlangsung hingga saat
ini. Dengan demikian, tarif BK minyak
sawit pun terus bertahan di 0%.
Dengan tarif BK 0%, kalangan eksportir
minyak kelapa sawit lebih menyukai
untuk mengekspor produk hulu berupa
CPO ketimbang produk hilirnya. Kondisi
ini juga sangat disenangi oleh kalangan
industri hilir pengolahan minyak kelapa
sawit di luar negeri karena dengan tarif
BK 0% mereka bisa mendapatkan bahan
baku berupa CPO dengan harga murah.
Permintaan impor CPO dari para pelaku
industri hilir sawit di luar negeri pun terus

meningkat.
Kondisi ini justru merugikan industri
hilir pengolahan minyak kelapa sawit
di dalam negeri. Sebab, industri hilir
pengolahan minyak kelapa sawit domestik
akan mengalami persaingan yang cukup
ketat dengan sesama produsen produk
hilir sawit negara lain di pasar ekspor.
Dalam hal ini, para eksportir minyak
sawit mentah nasional sama saja dengan
menyediakan amunisi kepada industri hilir
minyak kelapa sawit di luar negeri untuk
bersaing di pasar ekspor.
Hal ini terbukti dengan merosotnya
porsi ekspor produk hilir minyak kelapa
sawit Indonesia dibandingkan dengan
produk hulunya selama periode Oktober
2014 sampai Juni 2015. Berdasarkan
data Gabungan Industri Minyak Nabati
Indonesia (GIMNI) pada periode tersebut,

ekspor produk hilir minyak kelapa sawit
Indonesia hanya menempati porsi sebesar
30% dibandingkan produk hulunya yang
mencapai 70%.
Padahal sebelumnya, ketika harga
minyak sawit dunia masih di atas USD750
per ton dan terkena tarif BK, kondisinya
berbanding terbalik dimana porsi
ekspor produk hilir minyak kelapa sawit
mencapai 70% dan sebaliknya ekspor
produk hulunya hanya menempati porsi
sebesar 30% saja.
Dalam kurun waktu sekitar sembilan
bulan sejak pertama kali harga CPO dunia
merosot ke level di bawah USD750 per ton,
pemerintah berhasil memformulasikan
upaya untuk menyelamatkan program
hilirisasi pengolahan minyak kelapa
sawit dengan diterapkan pungutan dana
perkebunan yang dibarengi dengan
perubahan sistem pentarifan Bea Keluar.
Direktur Jenderal Industri Agro
Kementerian Perindustrian, Panggah
Susanto mengatakan, sejak awal
perhatian utama pemerintah, khususnya
Kementerian
Perindustrian
dalam
mengubah sistem pentarifan BK dan
pengenaan pungutan dana perkebunan
adalah bagaimana mempertahankan
sebuah sistem fiskal yang tetap kondusif
bagi proses hilirisasi industri pengolahan
agro, dalam hal ini minyak kelapa sawit.
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Pemerintah Pertegas

Larangan Impor
Pakaian Bekas
Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag)
mempertegas kebijakan larangan impor pakaian bekas
dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan
(Permendag) No. 51/M-DAG/PER/2015 tanggal 9 Juli 2015
dan berlaku dua bulan setelah ditetapkan atau mulai bulan
September mendatang.

K

ebijakan tersebut langsung disambut positif kalangan pelaku industri tekstil
dan produk tekstil (TPT) yang tergabung di dalam Asosiasi Pertekstilan
Indonesia (API). Sebab, selama ini impor pakaian bekas telah menimbulkan
masalah serius di pasar domestik berupa tergerusnya pasar TPT produksi
dalam negeri, khususnya industri pakaian jadi skala kecil dan menengah.
Sekretaris API, Ernovian G. Ismy mengatakan, API sangat mendukung kebijakan
tersebut sekaligus mengharapkan pemerintah untuk melakukan penegakan hukum
(law enforcement) secara konsisten. Hal tersebut sangat diperlukan untuk mencegah
masuknya pakaian bekas sekaligus melindungi industri dan masyarakat konsumen di
dalam negeri.
Menurut Ernovian, data impor pakaian bekas selama ini tidak pernah terungkap
kepada publik karena impor pakaian bekas memang merupakan kegiatan perdagangan
yang tidak resmi dan ilegal. Namun demikian, dampaknya terhadap perdagangan TPT
baru dan legal di pasar domestik sangat terasa dan sudah cukup meresahkan pelaku
industri TPT nasional.
“Kami menaruh harapan besar terhadap upaya pemerintah untuk melarang kegiatan
impor pakaian bekas ini. Semoga kebijakan ini diikuti dengan langkah tegas dalam
penegakan hukumnya,” tutur Ernovian.
Direktur Impor Kemendag Thamrin Latuconsina mengatakan, penerbitan Permendag
mengenai larangan impor pakaian bekas tersebut dilakukan untuk mempertegas
kebijakan dan sikap pemerintah terkait impor pakaian bekas tersebut. Karena walaupun
selama kini larangan impor pakaian bekas sudah berlaku, bahkan sudah diterapkan
sejak tahun 1970, namun dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya tidak
disebutkan secara tegas bahwa impor pakaian bekas dilarang.
Bahkan, di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal
47 ayat (1) berbunyi: “Setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru”.
Pasal tersebut tidak secara spesifik menyebutkan bahwa impor pakaian bekas dilarang.
Hal ini diduga menjadi alasan bagi para importir dan pedagang pakaian bekas tetap
berani mengimpor dan menjual pakaian bekas eks impor di pasar domestik.
Dengan diterbitkannya Permendag tentang larangan impor pakaian bekas tersebut,
menurut Thamrin, pemerintah berharap agar impor pakaian bekas dapat ditekan
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kebijakan

seminimal mungkin guna melindungi
kesehatan, keselamatan, dan keamanan
masyarakat konsumen di dalam negeri
serta lingkungan.
Menurut
Thamrin,
Kementerian
Perdagangan mempertegas kebijakan
larangan impor pakaian bekas setelah
melakukan beberapa penelitian dan
pengujian laboratotium terhadap pakaian
bekas impor. Penelitian dan pengujian itu
telah berhasil menemukan bukti berupa
kandungan kuman dan bakteri pada
pakaian bekas yang diimpor.
Mengingat banyaknya kandungan
kuman dan bakteri yang membahayakan
kesehatan manusia, pakain bekas impor
tersebut tentu saja tidak aman untuk
dipergunakan oleh masyarakat karena

berpotensi membahayakan kesehatan
penggunanya.
Thamrin
mengatakan,
kurang
tegasnya peraturan perundang-undangan
tentang impor pakain bekas selama
ini telah mengaburkan pelaksanaan
penertiban impor pakaian bekas di
lapangan. Belum lama ini terdapat 23
kontainer (setara dengan 5.100 bal)
pakaian bekas (Nomor HS 6309.00.00.00)
di Sidoarjo, Jawa Timur dalam pengawasan
Bea dan Cukai Surabaya.
Namun dalam praperadilan di
Pengadilan Negeri Surabaya, pihak Bea
dan Cukai dinyatakan kalah sehingga
pengadilan memerintahkan Bea dan
Cukai untuk mengembalikan seluruh
barang dalam pengawasan itu kepada
pemiliknya. Sejak pertengahan Juli 2015
lalu, seluruh barang impor tersebut sudah
dikembalikan kepada pemiliknya untuk
kemudian diedarkan di pasar dalam
negeri.
Mengingat berbagai peristiwa tersebut
khususnya terkait penegakan hukum di
bidang impor pakaian bekas, pemerintah
selain menerbitkan Permendag tentang
larangan impor pakaian bekas, kini
sedang
mempersiapkan
Peraturan
Presiden (Perpres) tentang perdagangan
barang bekas eks impor. Melalui Perpres
tersebut, diharapkan pakain bekas asal
impor termasuk daftar barang yang
dilarang diperdagangkan di dalam negeri.
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IKM Indonesia

Merebut Pasar Afrika
Menteri Perindustrian Saleh Husin membuka peluang kerja
sama di sektor industri kecil dan menengah (IKM) antara
Indonesia dengan negara-negara yang tergabung dalam Forum
of Small Medium Enterprises Africa ASEAN (FORSEAA).

D

irjen IKM mengatakan, inisiasi
tindak lanjut dari kerja sama itu
diawali melalui acara Breakfast
Meeting yang telah dilakukan
tanggal 25 Maret 2015 di Jakarta. Pada
saat itu, Menteri Perindustrian Saleh
Husin didampingi Dirjen IKM Euis Saedah
menjamu para tamu undangan, antara
lain: Duta Besar Zimbabwe, Duta Besar
Afrika Selatan, Duta Besar Sudan, Duta
Besar Nigeria, dan Perwakilan Khusus
Republik Seychelles.
Pada
kesempatan
tersebut,
Perwakilan Khusus Republik Seychelles,
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Nico
Barito,
secara
langsung
menyampaikan
keinginan
Presiden
Republik Seychelles kepada Menteri
Perindustrian dan Dirjen IKM untuk
mempererat kerja sama di sektor IKM,
khususnya pengembangan wirausaha
muda IKM di Republik Seychelles. Lebih
lanjut, Nico meminta kesediaan Dirjen
IKM untuk membantu dalam hal pelatihan
dan pendampingan IKM di Republik
Seychelles.
Menindaklanjuti
proposal
dari
Republik Seychelles tersebut, Dirjen
IKM beserta Sesditjen IKM, Busharmaidi

dan Direktur IKM Wilayah III, Endang
Suwartini memenuhi undangan Presiden
Republik Seychelles, James Michel, untuk
melakukan kunjungan kerja pada tanggal
24-30 April 2015.
Pada kunjungan tersebut, selain
bertemu dengan Presiden, Dirjen IKM
juga memberikan kuliah singkat kepada
pemuda-pemudi
Seychelles
yang
tergabung dalam organisasi JJ Spirit
Foundation.
“Presiden
Michel,
yang
juga
merupakan
Pembina
Yayasan
JJ
Spirit Foundation, sangat mendukung
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terwujudnya kerja sama sektor IKM
antara Indonesia dan Seychelles,
khususnya yang melibatkan generasi
muda Seychelles,” kata Euis Saedah.
Selanjutnya, kerja sama antara
Indonesia dengan Republik Seychelles
dituangkan dalam Nota Kesepahaman
antara Ditjen IKM Kemenperin dengan JJ
Spirit Foundation yang ditandatangani
oleh Dirjen IKM Euis Saedah dan Ms. Lise
Bastienne selaku Chairperson JJ Spirit
Foundation.
“Kerja sama tersebut mencakup
pertukaran informasi antarkedua pihak
di sektor kerajinan, fesyen, tekstil,
industri berbasis agro, dan industri olahan
ikan, bimbingan teknis dan penguatan
kapasitas SDM, pertukaran pemuda
antara Indonesia dan Seychelles pada
sektor industri, penyediaan pasokan
mesin dan peralatan dari Indonesia
ke Seychelles, serta meningkatkan
kerjasama business to business (B-to-B)
bagi IKM antar kedua negara,” lanjut Euis.
Melalui kerja sama yang dibangun
tersebut, diharapkan akan membuka
peluang bagi Indonesia untuk menembus
pasar Afrika dan Eropa melalui Seychelles.
“Diperoleh informasi bahwa hotel-hotel
berbintang di Seychelles sudah banyak
menggunakan furnitur buatan Indonesia,”
ujar Euis.
Menurutnya, temuan ini merupakan
awal yang baik untuk memperkenalkan
produk IKM Indonesia untuk kebutuhan
hotel di sana. Sebagai informasi, Republik

Seychelles memiliki lebih dari 300 hotel
dan resor yang harga per malamnya
mencapai USD2.500.
Kerja Sama Industri Negara FORSEAA
Pada 14 Mei 2015, sejumlah Menteri
Industri dari negara-negara yang
tergabung dalam FORSEAA, yaitu Laos,
Kenya, Zimbabwe, Seychelles, Sudan,
dan Timor Leste melakukan kunjungan
industri didampingi oleh Dirjen IKM Euis
Saedah. Rangkaian kunjungan tersebut
diawali dengan breakfast meeting bersama
Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Pada kesempatan itu, Menteri
Perindustrian
menegaskan
bahwa
Pemerintah Indonesia telah melakukan
pengembangan IKM dalam kurun
waktu yang lama. Upaya tersebut telah
menghasilkan kinerja yang baik, terutama
dalam lima tahun terakhir. Oleh karena
itu, kerja sama pengembangan IKM
merupakan salah satu upaya nyata dalam
bagian kerja sama Selatan-Selatan.
Dalam kunjungan industri tersebut,
Euis Saedah memamerkan keunggulan
industri kecil Indonesia dengan mengajak
para menteri industri anggota FORSEAA
untuk melihat proses produksi sepatu di
PT Aggiomultimex, Tangerang dan produk
furniture di Juno-Home Kemang, Jakarta
Selatan.
Para menteri industri anggota
FORSEAA tersebut kagum dengan
kemampuan pengrajin Indonesia dalam
mengolah kayu dan rotan menjadi barang

kerajinan berseni tinggi seperti yang
ada di Juno-Home. Dari hasil kunjungan
tersebut, Menteri Pariwisata Seychelles
berniat untuk mengisi furnitur di hotelhotel berbintang di negaranya hingga 80%
berasal dari Indonesia.
Di samping itu, juga dilakukan
penandatanganan
MoU
antara
Pemerintah Zimbabwe dengan PT
Aggiomultimex, dan antara Pemerintah
Republik
Seychelles
dengan
PT
Aggiomultimex
untuk
memesan
sepatu dalam jumlah besar dengan
menyesuaikan brandingnya.
Sebelumnya, kerja sama industri
Indonesia dengan anggota negara
FORSEAA juga dijajaki dengan Zimbabwe,
antara lain dibuktikan melalui kunjungan
Dubes Zimbabwe untuk Indonesia, Alice
Mageza, ke Balai Besar Industri Agro
(BBIA) di Bogor yang didampingi oleh
Dirjen IKM.
“Zimbabwe memiliki minat yang
besar dalam kerja sama teknologi
pangan”, tegas Euis. Kepada Kepala Balai
Besar Industri Agro, Rochmi Widjajanti,
Dubes Zimbabwe menyatakan bahwa
negaranya
dapat
memanfaatkan
potensi
kemampuan
BBIA
untuk
mengembangkan IKM pangan dan
teknologinya.
“Teknologi industri agro yang dibuat
oleh BBIA diharapkan dapat digunakan
untuk
mengembangkan
komoditas
IKM berbasis pertanian di Zimbabwe.
Dengan melatih IKM di Zimbabwe, dapat
membuka peluang Indonesia untuk
mengekspor mesin dan peralatan yang
lebih unggul dalam hal teknologi,” lanjut
Euis.
Kerja sama industri yang diawali
dengan rangkaian kunjungan para
delegasi
negara-negara
anggota
FORSEAA tersebut diharapkan dapat
dimanfaatkan untuk menggenjot IKM
dalam bersaing meraih pasar ekspor.
Dengan kualitas yang sudah semakin
baik, produk-produk IKM Indonesia harus
bisa melebarkan sayapnya tidak hanya di
pasar domestik.
“Sudah saatnya dunia terkagum
dengan
produk-produk
Made
In
Indonesia, dimulai dengan pasar Afrika,”
pungkas Euis bangga.
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Peresmian Pabrik Pelapisan Pipa Baja PT Bakrie Pipe Industries

Tingkatkan Kualitas Baja
Dalam Negeri
PT Bakrie Pipe Industries yang bergerak di bidang produksi pipa baja
menambah lini produksinya dengan mengoperasikan pabrik pelapisan
pipa pada akhir Mei 2015 lalu. Pada kesempatan yang sama, perusahaan
tersebut juga membuka fasilitas service laboratorium.

P

T Bakrie Pipe Industries yang
bergerak di bidang produksi pipa
baja menambah lini produksinya
dengan mengoperasikan pabrik
pelapisan pipa pada akhir Mei 2015 lalu.
Pada kesempatan yang sama, perusahaan
tersebut juga membuka fasilitas service
laboratorium.
Ketika meresmikan pabrik pelapisan
pipa milik PT Bakrie Pipe Industries
tersebut, Menperin menyatakan bahwa
industri besi dan baja merupakan salah
satu industri prioritas yang memegang
peranan penting bagi pengembangan
industri lainnya. Besi dan baja merupakan
bahan baku dasar bagi industri lainnya,
seperti industri galangan kapal, industri di
sektor minyak dan gas bumi, industri alat
berat, otomotif dan eletronika.
Industri baja, menurut Menperin,
juga menjadi pendukung utama dalam
pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Karenanya, Menperin mengapresiasi
bisnis yang dijalankan PT Bakrie Pipe
Industries. Menurut dia, perusahaan
tersebut mampu menjadi pendukung bagi
industri lainnya, khususnya industri oil and
gas dan konstruksi.
PT Bakrie Pipe Industries mampu
memproduksi pipa baja las lurus dengan
kapasitas sekitar 300.000 ton dan
mempekerjakan karyawan sekitar 550
orang. Lini baru perusahaan tersebut,
yakni pelapisan pipa, memiliki peralatan
utama seperti IF pre-heater, mechanical
blasting, IF Heater, FBE Spray Boot Cap (24
spray-guns yang dilengkapi dengan sistem
recovery), Adhesive Extruder, Extruder Die,
dan PE/PP Extruder.
Produk pertama yang sukses
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diproduski adalah Fusion Bonded Epoxy
dan Polyethylene tiga lapis untuk
proyek PT Pertagas di Muara Karang.
Selanjutnya, perusahaan tersebut juga
akan mengembangkan sebuah pabrik
pelapisan beton.
Sementara itu, laboratorium servis
yang dimiliki oleh perusahaan yang
berdiri sejak tahun 1981 tersebut telah
memperoleh akreditasi dari Komite
Akreditasi Nasional (KAN). Pelayanan
yang disediakan oleh laboratorium itu
mencakup jasa pengetesan dan inspeksi
teknis. Agar independen, laboratorium
tersebut dikelola oleh unit bisnis
tersendiri, yakni PT Bina Andalan Karya
Inspeksi.
Kebutuhan baja domestik saat ini

terus meningkat. Dari 7,4 juta ton di
tahun 2009, pada tahun 2014 angkanya
meningkat menjadi 12,7 juta ton.
Angka tersebut dapat terus meningkat
seiring dengan pertumbuhan ekonomi
nasional. Untuk memenuhi kebutuhan
pembangunan infrastruktur di Indonesia
sampai dengan 2019, kebutuhan
baja mencapai Rp5.519 triliun dan
membutuhkan rata-rata 17,46 juta ton
per tahun. Peluang penyerapan produk
baja dalam negeri juga bertambah dengan
semakin meningkatnya minat investasi di
Indonesia dan dikembangkannya sentrasentra industri di luar Pulau Jawa.
Menperin memaparkan bahwa saat
ini terdapat 352 perusahaan industri
baja nasional yang tersebar di beberapa
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daerah di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan
Sulawesi. Secara keseluruhan, industri
baja nasional menyerap 200.000 tenaga
kerja dan memiliki kapasitas produksi
sebesar 14 juta ton per tahun. Sehingga,
dalam rangka memenuhi permintaan baja
domestik dan mengurangi impor baja,
Menperin mengharapkan produsen baja
dalam negeri dapat terus meningkatkan
kualitas dan kapasitas produknya.
Pemerintah
mengupayakan
pengembangan industri besi baja nasional
melalui beberapa strategi, di antaranya
pemberlakuan SNI wajib, trade remedies,
kenaikan tarif bea masuk, Program
Peningkatan
Penggunaan
Produksi
Dalam Negeri (P3DN), serta usulan
penurunan harga gas dan komponen
kenaikan dasar listrik (TDL). Upaya-upaya
tersebut dilaksanakan untuk mendorong
dan meningkatkan kapasitas dan kinerja
industri baja nasional.
Di samping itu, perlu dilakukan
upaya untuk menghadapi kendala dan
kelemahan yang masih dihadapi industri
baja dalam negeri. Daya saing yang masih
rendah, ketergantungan bahan baku,
komponen impor masih tinggi, penerapan
dan sanksi SNI masih terbatas dan harga
belum bersaing dengan produk impor
serta adanya berbagai tantangan kerja
sama luar negeri merupakan tantangan
yang harus dicari solusinya agar industri
tersebut makin berdaya saing.
Kondisi perekonomian dalam negeri
yang dinilai relatif stabil dalam tiga tahun
terakhir pun perlu membuat kita tetap
waspada dengan arus barang masuk yang
makin meningkat. “Dengan pertumbuhan

ekonomi tersebut, Indonesia menjadi
salah satu negara tujuan ekspor.
Sehingga, kondisi itu harus dijaga agar
dapat dinikmati oleh industri dalam
negeri,”pesan Menperin.
Sebagaimana diketahui bahwa kinerja
industri baja nasional pada tahun 2015 ini
cukup menggembirakan. Pertumbuhan
Industri Logam Dasar pada Triwulan II
2015 mencapai 6,47%, lebih besar dari
periode yang sama tahun 2014 lalu yang
sebesar 5,49%.
Sementara itu, pertumbuhan industri
hilirnya juga cukup tinggi. Industri
Barang Logam pada Triwulan II 2015
tumbuh sebesar 9,66%, jauh lebih tinggi
dibandingkan periode yang sama tahun
2014 lalu yang hanya -0,72%. Hal ini

menunjukkan bahwa industri pengolahan
besi baja serta logam lainnya telah cukup
menggeliat tahun ini, apalagi Pemerintah
kini
mendorong
pembangunan
infrastruktur di berbagai bidang, baik
itu transportasi darat, laut, maupun
udara, serta proyek migas dan energi
ketenagalistrikan.
Di tengah upaya pembangunan
infrastruktur
tersebut,
Pemerintah
mengharapkan agar produk-produk
yang telah mampu diproduksi di dalam
negeri dengan kualitas yang baik dapat
terserap semaksimal mungkin. Hal ini
diperkuat dengan berbagai regulasi yang
mendukung Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri (P3DN) antara
lain UU nomor 3 tahun 2014 tentang
Perindustrian dan Permenperin Nomor
2 Tahun 2014 tentang Pedoman
Peningkatan Produk Dalam Negeri Dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Dengan semakin banyaknya industri
dalam negeri yang menyediakan produk
baja bermutu tinggi, akan mampu
mengurangi impor produk tersebut
sekaligus meningkatkan daya saingnya.
Menperin berharap, penambahan lini
produksi dan pengembangan services
laboratorium di PT Bakrie Pipe Industries
dapat meningkatkan kualitas produk yang
dihasilkan, sehingga produknya dapat
semakin diterima di pasar domestik
maupun internasional.
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B

Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

Berpotensi Jadi
Pionir Industri
Perikanan
Dengan lokasi yang strategis dan infrastruktur yang
mendukung, Bitung diharapkan mampu menjadi pintu
gerbang dan jalan sutera di Asia Pasifik. Kota ini juga
akan dijadikan basis industri perikanan.
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erdasarkan
Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun
1975,
Bitung
diresmikan
sebagai Kota Administratif
pertama di Indonesia, dengan luas
wilayah 304 km² terdiri dari 3 kecamatan
dan 35 desa. Kota yang terletak di provinsi
Sulawesi Utara ini perkembangannya
cukup pesat karena terdapat pelabuhan
dan industri yang dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi.
Keunggulan geoekonomi Bitung
antara lain wilayahnya yang penuh
dilewati kapal-kapal kontainer dan tanker
bekapasitas besar, sehingga menjadi
pusat distribusi barang dan penunjang
logistik di kawasan timur Indonesia.
Lokasi tersebut juga memiliki akses
internasional khususnya ke BIMP-EAGA,
AIDA, Asia Timur, dan Pasifik. Selain itu,
Bitung juga akan dijadikan International
Hub Port (IHP) dengan pelabuhan alam
yang dalam.
Ketersediaan potensi sumber daya air
yang memadai, menjadikan kota di timur
laut Tanah Minahasa ini sebagai salah
satu penghasil ikan terbesar di Indonesia,
serta mampu memberikan kontribusi
signifikan terhadap Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) dan eksportir ikan
terbesar di Indonesia.
Sejak tahun 2008, Kementerian
Perindustrian
telah
memfasilitasi
pembangunan Kawasan Industri Bitung.
Namun seiring berjalannya waktu,
Pemerintah
memperluas
perannya
dengan menetapkan Kawasan Industri
Bitung sebagai Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK) Bitung dengan fokus
pengembangan industri perikanan dan
logistik.
Menteri Perindustrian Saleh Husin
mengatakan, KEK Bitung yang berada
di desa Tanjung Bitung, Sulawesi Utara,

ekonomi & bisnis

ini memiliki lahan seluas 534 Ha dengan
harapan mampu menyerap investasi
sebesar Rp2 triliun dan tenaga kerja
sebanyak 90.000 orang.
“Pada tahun 2015 akan dilaksanakan
pembangunan fisik KEK Bitung dengan
dana APBN-P berupa pembangunan
jalan poros, gerbang kawasan dan kantor
administrator KEK, serta penyiapan
lahan kawasan,” kata Menperin dalam
kunjungan kerja ke KEK Bitung yang
didampingi Dirjen PPI Kemenperin Imam
Haryono (30/4).
Konsep pengembangan KEK Bitung
telah terintegrasi dengan konsep
pengembangan Kawasan Pengembangan
Ekonomi Terpadu (KAPET) ManadoBitung, pengembangan jaringan jalan tol
Manado-Bitung, serta pengembangan
IHP Bitung.
Menperin berharap baik Kawasan
Ekonomi Khusus maupun Kawasan
Industri Bitung benar-benar dapat
diwujudkan dengan dukungan dari
pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan
Pemerintah Kota Bitung secara konsisten
dan berkelanjutan, sehingga Bitung
akan segera menjadi kota industri baru
sebagai motor penggerak Wilayah Pusat
Pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Utara.
“Tentunya dalam pengembangan
industri khususnya di kawasan timur
Indonesia tidaklah sepenuhnya dapat
dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Untuk
melakukan pemerataan dan penyebaran
industri tersebut, dukungan dan peranan
pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaten/kota dalam pengembangan
industri di daerah sangat penting,” tegas
Menperin.
Hal tersebut sesuai amanat Pasal
10 dan 11 dalam UU No. 3 Tahun 2014
tentang Perindustrian, bahwa setiap
Gubernur dan Bupati/Walikota menyusun
Rencana Pembangunan Industri Provinsi
dan Rencana Pembangunan Industri
Kabupaten/Kota yang mengacu kepada
Rencana Induk Pembangunan Industri
Nasional (RIPIN) dan Kebijakan Industri
Nasional (KIN).
“Pemerintah
berharap
dengan
terbangunnya tujuh kawasan industri
baru serta 11 sentra industri kecil dan
menengah di kawasan timur Indonesia
akan berdampak positif pada penyerapan
investasi sebesar Rp155 triliun dan

tenaga kerja sebanyak 600.000 orang,”
lanjut Menperin.
Hingga saat ini, Kementerian
Perindustrian
telah
memfasilitasi
pembangunan tujuh kawasan industri di
wilayah timur Indonesia, yaitu di Bitung
(Sulawesi Utara), Palu (Sulawesi Tengah),
Morowali (Sulawesi Tengah), Konawe
(Sulawesi Tenggara), Bantaeng (Sulawesi
Selatan), Halmahera Timur (Maluku
Utara), dan Teluk Bintuni (Papua Barat).
Selain itu, juga akan dibangun sebanyak
11 sentra industri kecil dan menengah.
Pada kesempatan yang sama,
Wakil Walikota Bitung Max J. Lomban
menuturkan, potensi kemaritiman Bitung
dapat mendukung Kawasan Ekonomi
Khusus. “Bitung berada di bibir Pasifik yang
menjadi poros alur logistik perdagangan
luar negeri dari Papua maupun kawasan
timur lainnya,” paparnya.
Dia
juga
berharap,
fasilitas
infrastruktur terutama listrik segera
dipenuhi. Pasalnya, pelaku industri
pengolahan
hasil
laut
sangat
membutuhkan. “Yang mereka lakukan
adalah membangun pembangkit listrik
sendiri. Ini berdampak pada polusi udara
karena berbahan bakar batu bara,” ucap
Lomban. Dia berharap adanya pembangkit
listrik yang mampu memenuhi kebutuhan
industry di wilayahnya.
Selain itu, Lomban juga minta
dilakukan percepatan revisi peraturan
dan moratorium terkait penangkapan
ikan laut. Menperin pun bakal melakukan

koordinasi dengan kementerian lainnya
agar industri pengolahan ikan kembali
bergairah.
Bitung sendiri telah memikat investor
asing, yaitu Korea Selatan dan China.
Nota kesepahaman atau Memorandum
of Understanding (MoU) dengan masingmasing negara itu telah ditandatangani
pada tahun 2013 dan 2015.
Di
samping
itu,
Menperin
menyampaikan, saat ini pengembangan
Kawasan Industri mengarah pada
Kawasan Industri Modern atau yang
disebut sebagai Kawasan Industri Generasi
Ketiga. Kawasan Industri tersebut
berfungsi sebagai sarana peningkatan
produktivitas dan kreativitas industri
dalam negeri. Konsep pengembangan
Kawasan Industri Generasi Ketiga dimulai
sejak tahun 2010 setelah diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2009 tentang Kawasan Industri, yang
kemudian diperkuat dengan UU No. 3
Tahun 2014 tentang Perindustrian.
“Salah satu tantangan dalam
pengembangan industri di kawasan Timur
Indonesia adalah meningkatkan kuantitas
dan kualitas sumber daya manusia (SDM)
industri,” tandas Menperin. Melalui
konsep pengembangan Kawasan Industri
Modern Generasi Ketiga, diharapkan
para pengelola Kawasan industri
dapat membangun lembaga riset dan
pengembangan serta lembaga pendidikan
yang mampu mencetak SDM yang siap
bekerja di sektor Industri.
Media Industri · No. 02 - 2015
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Pabrik Ponsel Samsung
Siap Menyambut TKDN 4G

Pembukaan lini produksi telepon seluler (ponsel) oleh PT. Samsung Electronics
Indonesia pada Juni 2015 lalu merupakan sebuah terobosan yang layak dicatat
dalam pengembangan industri telematika dalam negeri.

B

eroperasinya
pabrik-pabrik
ponsel di Indonesia diharapkan
dapat memacu tumbuhnya
industri komponen ponsel
serta mendorong peningkatan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi
ponsel yang beredar di Indonesia. Apalagi,
di awal 2017 nanti, regulasi untuk
memenuhi TKDN 30% bagi ponsel 4G
wajib dipatuhi oleh para produsen.
Diresmikan oleh Menteri Perindustrian
Saleh Husin pada 16 Juni 2015, pabrik
ponsel PT. Samsung Electronics Indonesia
yang berlokasi di Cikarang, Bekasi
tersebut memproduksi ponsel dalam
bentuk Semi Knock Down (SKD), terdiri dari
smartphone, feature phone dan komputer
tablet, dengan total 14 line produksi.
Kapasitas produksi pabrik seluas 6.000
meter persegi tersebut mencapai 1,5 juta
unit per bulan.
Ditemui Media Industri pada acara
peresmian tersebut, Vice President
Director Samsung Electronics Indonesia
Lee Kang Hyun menyampaikan bahwa
investasi yang ditanam perusahaannya
untuk pabrik ponsel di tahap ini adalah
sekitar USD23 juta. Menurutnya,
Indonesia adalah negara strategis dengan
peluang bisnis tak terbatas bagi Samsung.
Karenanya, Lee menambahkan, berdirinya
pabrik ponsel Samsung menunjukkan
komitmen investasi perusahaan tersebut
di Indonesia.
Sementara
itu,
bertambahnya
investasi dari perusahaan internasional
seperti Samsung membuktikan bahwa
Indonesia merupakan negara tujuan
investasi yang menarik dan tepat.
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Terlebih, industri ponsel termasuk industri
yang terus didorong perkembangannya.
Pemerintah
memberikan
berbagai
kemudahan
dan
insentif
seperti
pengurangan pajak bagi industri yang
berinvestasi di Indonesia.
Mengenai tahapan produksi yang saat
ini dilakukan di pabrik tersebut, Menperin
meminta kepada Samsung Indonesia
selanjutnya dapat memproduksi hingga
tahap Completely Knock Down (CKD) dan
juga bentuk Surface Mount Technology
(SMT). Dengan begitu, Indonesia tidak lagi
sekedar menjadi pasar bagi produk ponsel
Samsung, tetapi dapat meningkat menjadi
basis produksi Samsung di tingkat global.
Selain itu, secara khusus Menperin

meminta kepada Samsung Indonesia
untuk terus meningkatkan kandungan
lokal dalam produknya dengan melibatkan
lebih banyak industri komponen dalam
negeri. Diharapkan, kandungan lokal di
ponsel produksi Samsung dapat mencapai
30 persen pada tahun 2017.
Semangat
Menperin
untuk
mendorong peningkatan pemakaian
komponen lokal pada ponsel Samsung
sejalan dengan penerapan aturan TKDN
untuk ponsel dan perangkat jaringan 4G
yang telah ditandatangani oleh Menteri
Komunikasi dan Informatika, Menteri
Perdagangan serta Menteri Perindustrian
pada Juli 2015 lalu. Dengan aturan
tersebut, terhitung mulai 1 Januari 2017,
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seluruh ponsel 4G berteknologi Frequency
Division Duplex (FDD) yang beredar di
Indonesia wajib memiliki TKDN 30%,
sedangkan untuk perangkat jaringan 4G
wajib memiliki kandungan TKDN hingga
40%.
Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika (ILMATE)
Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan
menegaskan, kebijakan ini merupakan
bentuk apresiasi bagi industri yang
sudah menanamkan investasi sekaligus
bertujuan untuk menarik investasi baru.
Sehingga, regulasi tersebut jangan
dipandang sebagai hambatan bagi
industri ponsel yang ingin berinvestasi di
Indonesia.
Sebelumnya,
untuk
mendorong
tumbuhnya industri ponsel di Indonesia,
Kemenperin telah memasukkan industri
elektronika dan telematika, termasuk
industri ponsel di dalamnya, sebagai
salah satu industri prioritas yang akan
dikembangkan pada tahun 2015-2035
berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana
Induk Pembangunan Industri Nasional
Tahun 2015-2035.
Lebih lanjut, Menperin menyatakan
siap merevisi peraturan yang telah
dikeluarkannya
terkait
tata
cara
penghitungan nilai TKDN industri
elektronika dan telematika. Sebelumnya,
dalam Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor 69 Tahun 2014, perhitungan
tingkat TKDN sebesar 20 persen hanya
berdasarkan perangkat keras atau cost to
make. Sedangkan dalam aturan yang baru
ditandatangani oleh tiga menteri tersebut,
perhitungan TKDN ponsel akan mencakup
tidak hanya hardware, tetapi juga software
yang digunakan di dalam ponsel.
Dalam kesempatan lain, Dirjen
ILMATE menjelaskan bahwa Kemenperin
sedang
menyusun
penghitungan

TKDN untuk perangkat lunak yang
saat ini belum diperoleh rumusannya.
Penyusunan cara penghitungan tersebut
dilakukan melalui tahapan FGD, seminar,
dan konsultasi dengan industri ponsel
mengenai cara mencapai TKDN yang
ditempuh perusahaan. Untuk dapat
menjalankan aturan di awal 2017,
Kemenperin merencanakan perumusan
tata cara menghitung TKDN software
selesai sebelum akhir tahun ini.
Masih menurut Putu, Kemenperin
juga mendorong agar industri ponsel
membangun
design
house
yang
memproduksi
software.
“Saat
ini
fungsi utama ponsel tidak hanya untuk
menggantikan telepon rumah saja. Bisa
kita lihat fasilitas apa saja yang paling
banyak dipakai di dalam smartphone.
Di sinilah design house akan lebih
banyak berperan”, ujarnya. Karenanya,
Kemenperin berharap Samsung tidak
hanya merakit tetapi juga memiliki
pengembangan bisnis lebih luas.
Data impor menunjukkan bahwa
jumlah impor ponsel pintar pada tahun
2014 sebesar 54 juta unit. Jumlah
tersebut telah menurun dari jumlah
impor tahun 2012 sebesar 70 juta unit.
Menperin berharap, angka impor ponsel
ini akan terus berkurang seiring dengan
tumbuhnya industri ponsel di Indonesia.
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Kemenperin Raih
BKN Award 2015
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berhasil meraih
penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award
2015 Terbaik 1 dalam kategori Implementasi Penilaian
Kinerja Kementerian/Lembaga Pemerintah NonKementerian.

P

enyerahanpenghargaantersebut
pada rangkaian acara Rakornas
Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang dihadiri Wakil Presiden
Jusuf Kalla serta Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi di Jakarta,
(10/6).
Dalam rangka memenuhi ketentuan
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2011
tentang Peraturan Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kemenperin
telah mengembangkan aplikasi Sasaran
Kerja Pegawai (SKP) yang dapat digunakan
secara online. Hal itu juga sesuai amanah
Undang-Undang No. 5 tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, dimana
Penilaian kinerja PNS bertujuan untuk
menjamin objektivitas pembinaan PNS
yang didasarkan sistem prestasi dan
sistem karier.
Aplikasi SKP tersebut mempermudah
pimpinan dalam memantau capaian SKP
para pegawainya secara online. Capaian
SKP yang diinput oleh pegawai akan
menjadi salah satu dasar perhitungan
dalam pemberian tunjangan kinerja setiap
bulannya.
Pengembangan sistem aplikasi SKP
dilakukan oleh SDM internal Kemenperin.
Hal ini dikarenakan kebutuhan-kebutuhan
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pengembangan sistem lebih mudah
diimplementasikan oleh SDM Kemenperin
dibandingkan dengan pihak konsultan yang
memerlukan waktu untuk belajar.
Dalam Penilaian Prestasi Kerja
terdapat dua unsur. Pertama, unsur SKP
yang memiliki bobot nilai 60%, dimana SKP
disusun dan disepakati bersama antara
pejabat penilai dengan PNS yang dinilai.
Kedua, unsur perilaku yan memiliki bobot
nilai 40% meliputi: orientasi pelayanan,
integritas, komitmen, disiplin, kerjasama,
dan kepemimpinan.
Dampak positif penerapan aplikasi
SKP tersebut antara lain: (1) Peningkatan
jumlah jam kerja rata-rata pegawai; (2)
Terbentuknya budaya kerja pegawai
yang modern dalam penggunaan
teknologi informasi; (3) Efisiensi dalam
hal penggunaan sumber daya keuangan,
waktu, dan sumber daya manusia; (4)
Benchmarking oleh beberapa kementerian
dan lembaga; serta (5) Ditegakkannya
sistem reward dan punishment.
Dapat disampaikan, BKN Award
merupakan wujud semangat pengelola
kepegawaian guna menyajikan excellent
service (layanan prima) kepada masyarakat.
Sejumlah kategori BKN Award 2015
diperebutkan oleh Kementerian/Lembaga,
Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota,

diantaranya: Perencanaan Kepegawaian
Terbaik, Implementasi Rekrutmen Berbasis
Teknologi Informasi Terbaik, Implementasi
SAPK Terbaik, Implementasi Penilaian
Kinerja Terbaik, Pelayanan Mutasi
Kepegawaian Terbaik, dan Pengelola
Kepegawaian Terbaik.
BKN Award bertujuan untuk
memberikan
penghargaan
kepada
pengelola kepegawaian yang melaksanaan
pengelolaan ASN sesuai norma, standar,
prosedur dan kriteria (NSPK). Selain itu juga
untuk mendorong adanya terobosan dan
inovasi di bidang manajemen kepegawaian
atau ASN.
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BKN Award sejalan dengan salah satu
poin dalam Nawa Cita Kabinet Kerja, yaitu
“Membuat pemerintah tidak absen dengan
membangun tata kelola pemerintah yang
bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya”.
Penganugerahan BKN Award 2015 ini
merupakan kali ketiga sejak tahun 2011.
Pemanfaatan TIK
Kemenperin juga memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi (TIK) untuk peningkatan
kinerjanya melalui proses kerja yang cepat,
transparan, dan efisien. Implementasi
atau pemanfaatan TIK dalam proses
kerja pemerintahan umumnya disebut
e-government. Kemenperin memahami
besarnya manfaat TIK. Oleh karena itu,
Kemenperin menjalankan e-government
sebagai salah satu bentuk program
reformasi birokrasinya.
Kemenperin senantiasa memanfaatkan
TIK secara konsisten baik untuk kepentingan
internal (proses kerja) maupun untuk
kepentingan eksternal (meningkatkan
pelayanan publik) yaitu melayani dunia
usaha, masyarakat, dan instansi.
Disadari bahwa di era digitalisasi
ini, pemerintah di seluruh dunia akan
dipacu untuk memanfaatkan internet
dalam mewujudkan e-government menuju
semangat transparansi, perbaikan
pelayanan publik, meningkatkan efisiensi,
untuk mendorong inovasi. Implementasi
e-government Kemenperin berpegang pada
pedoman Instruksi Presiden Nomor 3
tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan e-Government,
serta UU Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik dan UU
Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.
Kemenperin tidak berhenti melakukan
inovasi dalam pemanfaatan TIK seiring
dengan terus berkembangnya TIK itu
sendiri. Dirintis sejak 1998, pemanfaatan
TIK oleh Kemenperin terus meningkat dari
waktu ke waktu. Sehingga, pelayanan
publik Kemenperin secara umum menjadi
semakin efektif dan efisien.
Implementasi
e-government
untuk peningkatan pelayanan publik
Kementerian Perindustrian antara lain

dilakukan dalam penerbitan perizinan
(melalui
e-licensing),
pengaduan
masyarakat, keterbukaan informasi publik,
layanan informasi publik online, publikasi
statistik industri, pelayanan pengujian dan
sertifikasi produk, penerbitan sertifikat
Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),
e-procurement, jaringan dokumentasi dan
informasi hukum, perpustakaan, dan
website pameran.
Sementara itu, di internal Kemenperin,
e-government
diimplementasikan
antara lain dalam hal sistem informasi
kepegawaian, sistem informasi keuangan,
administrasi umum, dan knowledge
management. Dalam sistem informasi
kepegawaian, penerapan e-government
dilakukan dalam database kepegawaian,
absensi online, Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) online, cuti online, dan evaluasi
kinerja pegawai.
Dalam sistem informasi keuangan
Kemenperin, e-government diterapkan
antara lain dalam e-monitoring APBN, PNBP
online, SPPD online, e-BMN (Barang Milik
Negara), dan Aplikasi Laporan Kegiatan
Internal (ALKI). Dalam administrasi umum di
Kementerian Perindustrian, e-government
diimplementasikan di sistem persediaan,
disposisi online, intrafax, e-arsip, agenda
kegiatan, dan sistem administrasi diklat.
Sedangkan dalam knowledge management,
penerapan e-government dilakukan antara
lain pada file library, forum diskusi, dan
mailing list.
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WTP Yang Ketujuh
Sejak Tahun 2008
Kementerian Perindustrian
(Kemenperin) kembali
mempertahankan tradisi
tahunan dalam menerima
opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) sejak
tahun 2008.

A

rtinya, tahun ini Kemenperin
telah meraih ketujuh kalinya
WTP dari Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) atas laporan
keuangan tahun 2014. Keberhasilan
itu sebagai wujud komitmen yang
kuat dari jajaran pimpinan Kemenperin
dengan didukung sumber daya manusia
berkualitas dan sistem manajemen
keuangan yang semakin baik serta
penjaminan mutu (quality assurance)
yang dilakukan oleh pengawas internal.
Demikian
disampaikan
Menteri
Perindustrian Saleh Husin seusai
menerima piagam opini WTP Ketujuh dari
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BPK yang diserahkan oleh Anggota BPK
Agus Joko Pramono, di Jakarta (9/7).
Menperin mengatakan, dalam rangka
mendukung terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance),
maka pengelolaan keuangan negara perlu
diselenggarakan secara profesional,
terbuka, dan bertanggung jawab.
“Oleh karena itu, Kemenperin bertekad
meningkatkan akuntabilitas keuangan,
pelayanan publik, dan inisiatif anti korupsi
melalui berbagai langkah yang dilakukan
secara berkesinambungan,” tegasnya.
Langkah-langkah yang telah dilakukan
Kemenperin untuk mempertahankan

predikat WTP sebagai bagian dari Key
Performance Indicators (KPI) Menteri
Perindustrian adalah dengan menerbitkan
Instruksi Menteri Perindustrian tentang
Rencana Aksi Mempertahankan Opini
WTP. Adapun rencana aksi tersebut,
diantaranya membentuk tim untuk
menginventarisasi dan memproses hibah
atas barang milik negara (BMN) yang
diserahkan kepada masyarakat sesuai
ketentuan.
Menurut Menperin, rencana aksi
mempertahankan opini WTP merupakan
panduan teknis operasional yang akan
dilaksanakan secara konsisten dan

ekonomi & bisnis

sungguh-sungguh. Hal itu juga menjadi
bentuk komitmen mulai dari pimpinan
tertinggi sampai dengan seluruh staf
di lingkungan Kemenperin. “Ini prestasi
yang membanggakan tetapi sekaligus
tantangan untuk mempertahankannya,
karena target WTP merupakan KPI
Menteri Perindustrian,” ujarnya.
Menperin optimis jajaran Kemenperin
dapat mempertahankan opini WTP untuk
tahun-tahun selanjutnya. “Pemberian
opini WTP ini juga diharapkan dapat
memotivasi jajaran Kemenperin untuk
mempertahankan sistem pengelolaan
dan penatausahaan keuangan negara
yang transparan”.
Dapat disampaikan, opini BPK
merupakan
pengakuan
profesional
pemeriksa mengenai kewajaran informasi
keuangan yang disajikan dalam laporan
keuangan
dengan
memperhatikan
kesesuaian penyajian Laporan Keuangan
dengan Standar Akuntasi Pemerintah
(SAP),
kecukupan
pengungkapan
informasi keuangan dalam Laporan
Keuangan sesuai dengan pengungkapan
yang diatur SAP, kepatuhan terhadap
peraturan perundang-undangan, dan
efektivitas sistem pengendalian intern.
Berdasarkan data BPK, Jumlah
Kementerian dan Lembaga (KL) yang
memperoleh opini WTP menurun
dari 65 KL pada tahun 2013 menjadi
62 KL pada tahun 2014. Sedangkan
KL yang memperoleh opini Wajar
Dengan Pengecualian (WDP) dan Tidak
Memberikan Pendapat (TMP) pada tahun
2014 masing-masing sebanyak 17 dan 7
KL.
Pemerintah harus terus bekerja keras
untuk meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi laporan keuangan karena
kualitas LKKL tahun 2014 mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya.
Namun demikian, BPK menghargai
berbagai upaya KL dalam meningkatkan
kualitas penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP) setiap tahunnya.
Menurut Ketua BPK, Harry Azhar
Azis, opini WTP yang diberikan BPK
atas laporan hasil pemeriksaan (LHP)
keuangan negara oleh pemerintah, bukan
berarti pengelolaan keuangan pemerintah
yang terperiksa bebas masalah. “Adanya
instansi pemerintah yang mendapat
penilaian WTP tetapi masih ditemukan

penyelewengan, menjadi tantangan
berat bagi auditor BPK dalam memeriksa
laporan keuangan pemerintah,” katanya.
Oleh karena itu, BPK terus
meningkatkan kualitas pemeriksaan
dengan menerapkan audit berbasis
resiko (Risk Based Audit atau RBA).
“Dengan menggunakan pendekatan RBA,
pemeriksa akan mempunyai sensitivitas
tinggi dalam mendeteksi penyimpangan,
termasuk jika ada indikasi korupsi,”
ujarnya.
Pencanangan Zona Integritas
Menperin
Saleh
Husin
telah
mencanangkan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas Dari Korupsi di lingkungan
Kementerian Perindustrian. Pencanangan
tersebut dilakukan secara simbolis oleh
Menperin
dengan
menandatangani
naskah dan piagam zona integritas,
disaksikan
Menteri
Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PAN dan RB) Yuddy Chrisnandi beserta
Pimpinan KPK Zulkarnain dan Anggota
Ombudsman RI Bidang Pencegahan
Muhammad Khoirul Anwar di ruang
Garuda, Kemenperin, Jakarta (7/4). Pada
kesempatan tersebut, para pejabat
eselon I juga turut menandatangani Pakta
Integritas Pegawai Kemenperin.
Penandatangan Piagam Pencanangan
Zona Integritas merupakan tindak
lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 2
Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan

dan Pemberantasan Korupsi serta
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor
52 Tahun 2014 tentang Pembangunan
Zona
Integritas
Menuju
Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
di Lingkungan Instansi Pemerintah.
“Kemenperin telah berkomitmen untuk
melaksanakan
pembangunan
Zona
Integritas,” tegas Menperin.
Zona Integritas adalah predikat yang
diberikan kepada instansi pemerintah
yang pimpinan dan jajarannya mempunyai
komitmen untuk mewujudkan WBK
dan WBBM melalui reformasi birokrasi,
khususnya dalam pencegahan korupsi
dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.
Tujuan pencanangan zona integritas
adalah untuk membangun komitmen
demi terwujudnya zona integritas
menuju WBK dan WBBM di lingkungan
Kemenperin melalui reformasi birokrasi,
khususnya dalam pencegahan korupsi
dan peningkatan kualitas pelayanan
publik.
“Keberhasilan Pembangunan Zona
Integritas, sangat ditentukan oleh
kapasitas dan kualitas integritas masing
masing individu, yang mempunyai
relevansi dalam peningkatan kapasitas
dan kualitas integritas dari organisasi
dimana individu berada dan melakukan
kegiatannya,” pungkas Menperin dalam
sambutannya.
Media Industri · No. 02 - 2015
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Smelter nikel yang
dibangun PT Sulawesi
Mining Investment (SMI)
sudah beroperasi sejak
29 Mei 2015. Pabrik yang
dibangun di Morowali,
Sulawesi Tengah ini akan
menghasilkan nikel pig
iron sebanyak 1,2 juta ton.

PT Sulawesi Mining Investment

Siap Produksi Nikel
Pig Iron 1,2 Juta Ton

B

eroperasinya pabrik patungan
antara Bintang Delapan Group
dengan
perusahaan
asal
Tiongkok, Tsingshan Group
ini diresmikan langsung oleh Presiden
Joko Widodo dengan didampingi Menteri
Perindustrian Saleh Husin, Gubernur
Sulawesi Tengah Longki Aladin Djanggola,
Bupati Morowali Anwar Hafiddan,
Chairman SMI Halim Mina, dan Investor
SMI Mr. Xiang Guangda.
Dalam
sambutannya,
Presiden
Jokowi
memberikan
apresiasi
terhadap komitmen SMI dalam upaya
meningkatkan nilai tambah produk nikel
di Indonesia, sehingga dapat menambah
penerimaan negara dari segi ekspor.
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“Sebelumnya nikel diekspor dalam bentuk
bahan mentah, di daerah lain juga sama.
Ekspor mineral mentah ini distop, tidak
boleh karena harus ada nilai tambah
untuk daerah dan untuk lingkungan
daerah,” tegasnya.
Hal ini sejalan dengan kebijakan
Pemerintah mendorong dunia usaha agar
dapat terus meningkatkan nilai tambah
bagi produk-produk primer sehingga
diharapkan
mampu
memberikan
kesejahteraan bagi masyarakat terutama
masyarakat lokal.
“Saat ini, harga bahan mentah nikel
mencapai USD30 per metrik ton. Namun,
jika diolah menjadi bahan setengah
jadi maka harga jualnya meningkat 40

kali lipat menjadi USD1.300 per metrik
ton. Apalagi kalau menjadi bahan jadi,
harganya bisa melonjak 70 kali lipat, yaitu
USD2.800,” ungkapnya.
Oleh
karena
itu,
Presiden
menginstruksikan para menteri terkait
untuk berkoordinasi dalam rangka
peningkatan nilai tambah industri dalam
negeri terutama yang memanfaatkan
sumber daya alam.
“Keunggulan yang dimiliki oleh bangsa
Indonesia pada saat ini masih terbatas
pada potensi sumber daya alam. Peran
pemerintah dalam menyiapkan sarana
dan prasarana bagi pembangunan industri
ini hendaknya menjadi perhatian semua
kementerian agar proses percepatan
pembangunan industri dan hilirisasi dapat
berjalan dengan baik,” tegasnya.
Presiden juga mengharapkan, di
lokasi pembangunan pabrik tersebut
dapat menjadi Kawasan Industri yang
terpadu dan kota industri baru yang
modern. “Namun perlu saya ingatkan,
agar pembangunan industri seperti ini
jangan sampai menghilangkan kearifan
dan budaya lokal,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama,
Menperin Saleh Husin melaporkan bahwa
perkembangan pembangunan industri
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nikel pig iron yang terintregrasi ini memiliki
tiga tahap, dimana pembangunan tahap
pertama akan memiliki kapasitas 300.000
ton per tahun dengan nilai investasi
sebesar USD635,57 juta dan didukung
PLTU berkapasitas 2x65 MW.
“Selanjutnya, akan dilanjutkan dengan
pembangunan pabrik tahap kedua yang
memiliki kapasitas 600.000 ton dan
dukungan PLTU sebesar 2x150 MW.
Pembangunan tersebut diperkirakan
selesai bulan Desember tahun 2015
dengan nilai investasi sebesar USD1,04
miliar,” papar Menperin. Pada saat ini,
nilai investasi secara keseluruhan sebesar
USD2 miliar dengan penyerapan tenaga
kerja sebanyak 5.000 orang.
Setelah itu, pembangunan pabrik
tahap ke-3 akan ditargetkan memiliki
kapasitas 300.000 ton dengan dukungan
PLTU sebesar 300 MW, yang rencananya
selesai pada akhir tahun 2017 dengan
nilai investasi sebesar USD820 juta.
“Sehingga secara total, keseluruhan
kapasitas industri nikel pig iron di
Kabupaten Morowali akan mencapai 1,2
juta ton per tahun dengan didukung PLTU
sebesar 730 MW,” tegas Menperin.
Selain itu, kata Menperin, dilakukan
pula pembangunan industri stainless steel

dengan kapasitas sebesar 2 juta ton, yang
diharapkan dapat selesai pada akhir tahun
2017 sejalan dengan pembangunan
industri Stainless Steel Cold Rolled Coils
(CRC) yang memiliki kapasitas 600.000
ton per tahun serta industri Stainless Steel
Hot Rolled Coils (HRC).
“Diharapkan, keberadaan industri
stainless
steel
dimaksud
dapat

mendorong berkembangnya industriindustri turunannya, yang diperkirakan
berjumlah 60 perusahaan industri
baru,” kata Menperin. Pembangunan
industri-industri tersebut diperkirakan
memerlukan investasi sebesar USD5,61
miliar.
“Kementerian Perindustrian telah
memberikan
dukungan dan fasilitas
berupa
pembangunan
Politeknik
Industri Berbasis Nikel, pembangunan
Pusat Inovasi Industri berbasis Nikel,
Pembangunan Kawasan Industri dan
memfasilitasi usulan kepada Kementerian
Keuangan agar PT. Sulawesi Mining
Investment ini dapat memperoleh fasilitas
Tax Holiday,” tegas Menperin.
Politeknik ATI Makassar akan
menjadi
penyelenggara
pendidikan
vokasi bagi calon tenaga ahli untuk
pengelolaan Kawasan Industri Morowali
di Kabupaten Bungku, Sulawesi Tengah
melalui PT Sulawesi Mining Investment.
Pendidikan vokasi yang diberikan pun
adalah pendidikan Diploma I untuk empat
program studi yaitu Perawatan Mesin,
Teknik Instrumen dan Kontrol, Teknik
Listrik, serta Teknik Kimia Logam.
Bentuk kegiatan pendidikan tersebut
dikemas dalam konsep 3-in-1, yaitu
pendidikan, sertifikasi kompetensi, dan
penempatan kerja. Setelah menyelesaikan
pendidikan, lulusan program ini wajib
mengabdi minimal tiga tahun di Kawasan
Industri Morowali.
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Ekspor Sepeda Motor
Honda Ke Filipina
Makna Penting Industri Otomotif

Ekspor perdana 30 ribu unit sepeda motor jenis
skuter matik 110 cc produksi PT Astra Honda
Motor (AHM) ke Filipina beberapa waktu yang
lalu, oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin
dimaknai sebagai momentum penting dalam
sejarah perkembangan industri otomotif di
dalam negeri.

M

enperin
mengharapkan
agar perusahaan terus
melakukan
langkahlangkah
terobosan
guna meningkatkan ekspor dengan
mengembangkan
sepeda
motor
berukuran besar di atas 150 cc, sesuai
standar kualitas dan keamanan yang
dipersyaratkan oleh pasar global,
terutama negara-negara maju seperti
Eropa dan Jepang.
“Pengembangan bisnis dan ekspor ke
negara Filipina tidak hanya berkontribusi
dalam meningkatkan devisa negara,
tetapi juga memberikan multiplier efek
yang signifikan terhadap rantai bisnis
perusahaan,
khususnya
produsen
pemasok suku cadang lokal,” ujarnya.
Secara khusus, Menperin juga
menghimbau Honda Motor Co. Ltd
Japan
agar
bersama-sama
mitra
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usahanya di Indonesia mulai melakukan
investasi pengembangan sepeda motor
berkapasitas mesin lebih besar dari yang
diproduksi saat ini untuk tujuan ekspor.
“Semoga ini menjadi awal yang baik
bagi upaya bersama memajukan dan
meningkatkan peran industri otomotif
nasional khususnya sepeda motor di
kancah internasional,” harap Menperin.
PT AHM melakukan penetrasi pasar
jenis skuter matik 110 cc dengan terus
meningkatkan kandungan lokal hingga
98,8% dan melibatkan 86 produsen
komponen lokal.
Hingga kini, kapasitas produksi PT
AHM di pabrik Cikarang mencapai 1,1
juta unit per tahun. Dengan dimulainya
ekspor 30.000 unit All New Honda BeAT
eSP ke Filipina, secara bertahap volume
ekspornya akan ditingkatkan, sehingga
tahun depan dapat mencapai 50.000 unit

per tahun.
Turut hadir dalam peresmian ekspor
perdana ke Filipina ini antara lain Dirjen
Pengembangan Ekspor Nasional (PEN)
Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia
Ishak, General Manager of Motorcycle
Business Planning Honda Motor Co. Ltd
Atsushi Ogata, serta President Director
of Honda Phillipines Inc. Daiki Mihara
sebagai wakil negara tujuan ekspor PT
AHM.
Menperin mengakui untuk menembus
pasar ASEAN tidak mudah, karena
Indonesia harus jeli merebut pasar
otomotif khususnya kendaraan roda
dua. Terlebih lagi standar internasional
yang mempersyaratkan kualitas dan
keamanan produk yang sangat ketat juga
harus dipenuhi.
“Kita patut bersyukur salah satu
sepeda motor produksi perusahaan
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ini telah mampu menembus ketatnya
persyaratan standar produk, sekaligus
membuktikan bahwa produk Indonesia
telah memiliki daya saing internasional,”
tegasnya.
Ia meyakini keberhasilan perusahaan
mengekspor sepeda motor ke Filipina
dan negara tujuan ekspor lainnya
akan menambah kepercayaan pasar
internasional terhadap produk otomotif
khususnya sepeda motor buatan dalam
negeri. Apalagi langkah yang dilakukan
perusahaan untuk melakukan terobosan
ekspor juga bertujuan mengurangi defisit
perdagangan Indonesia pada sektor
industri otomotif secara keseluruhan.
Kementerian Perindustrian secara
konsisten terus mendorong peningkatan
ekspor otomotif nasional. “Oleh karena
itu, strategi pengembangan industri
otomotif ke depan harus diarahkan, selain
untuk pemenuhan kebutuhan pasar dalam
negeri, juga harus berorientasi ekspor
agar produk kita semakin berkiprah di
pasar global,” jelasnya.
Tahapan Lanjutan
Dalam kesempatan yang sama,
President Director AHM Toshiyuki Inuma
mengungkapkan, ekspor perdana ke
Honda Phillipines ini merupakan tahap
lanjutan antara kerjasama PT Astra
International Tbk. Dan Honda Motor Co.
Ltd dalam mengembangkan industri
sepeda motor di Indonesia.
“Sebagai produsen motor Honda
terbesar di dunia, kami berbahagia
dapat berkontribusi menyediakan alat
transportasi yang berkualitas dengan
harga yang terjangkau. Kami optimistis
kegiatan ekspor ini akan memberi
kontribusi pada kehidupan masyarakat
Filipina, sekaligus meningkatkan ekonomi
Indonesia. Dan kami yakin ekspor ini akan
meningkat lagi di masa mendatang,”
ungkap Inuma.
Adapun model yang diekspor adalah
All New Honda BeAT eSP (CW) dan All
New Honda BeAT eSP CBS-ISS. Model ini
dipilih karena dianggap sebagai produk
yang sesuai dengan kebutuhan pasar
di negara tujuan yang membutuhkan
motor yang berkualitas, irit bahan bakar,
dan ramah lingkungan serta mampu
memenuhi ketentuan lokal, termasuk
dalam hal emisi gas buang dan standar

kebisingan suara dengan harga yang
kompetitif.
Honda BeAT menjadi produk motor
skutik terlaris di dunia, karena telah
membukukan penjualan lebih dari 8,3
juta unit sejak dipasarkan pertama kali di
Indonesia pada 2008.
Executive Vice President Director
AHM Johannes Loman mengatakan,
dukungan perusahan komponen nasional
yang memiliki daya saing tinggi dari
sisi kualitas dan biaya, menjadikan
perusahaan menghasilkan produk dengan
harga kompetitif dan berkualitas prima.
Untuk bisa memproduksi sepeda motor
yang berkualitas dan berdaya saing di
pasar ekspor, AHM didukung oleh 1.180
supplier produsen komponen lokal yang
melibatkan lebih dari 76 ribu karyawan.
“Secara
tidak
langsung,
ekspor Honda BeAT ini akan menciptakan
multiplier efek yang positif di rantai bisnis
kami, terutama di kalangan produsen
komponen. Kami yakin kegiatan ekspor
ini akan mendorong meningkatnya
pergerakan roda industri di sisi hulu
industri otomotif di dalam negeri,

sekaligus dapat mendongkrak kontribusi
devisa bagi negara,” lanjut Loman.
Selain melakukan ekspor sepeda
motor, anak perusahaan dan jaringan
bisnis PT AHM juga melakukan ekspor
komponen sepeda motor dengan nilai
mencapai Rp853 miliar per tahun dan
akan semakin meningkat kedepannya.
Komponen-komponen buatan dalam
negeri ini telah diekspor ke berbagai
negara di lingkup ASEAN, Asia, Eropa,
hingga sampai ke Amerika. Komponenkomponen sepeda motor yang telah
diekspor antara lain berupa disc brake, rear
cushion, fuel pump, light assy head, body
assy, piston, dan komponen lainnya.
Adapun perusahaan dalam negeri
yang terlibat sebanyak 11 perusahaan,
yakni PT Showa Indonesia Manufacturing,
PT Yutaka Manufacturing Indonesia, PT
Musashi Auto Parts Indonesia, PT Toyo
Denso Indonesia, PT Mitsuba Indonesia,
PT Indonesia Stanley, PT Indonesia
Nippon Seiki, PT Honda Lock Indonesia,
PT Astra Otoparts, Divisi Nusa Metal, PT
Indokarlo Perkasa, dan PT Federal Izumi
Mfg.
Media Industri · No. 02 - 2015
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Kunker Menperin ke Lampung

Indonesia Perlu Miliki Industri
Berdaya Saing Tinggi
Sebagai negara terbesar di Asia Tenggara, Indonesia
seyogyanya memiliki industri yang berdaya saing tinggi
agar tidak sekadar menjadi pasar bagi negara-negara
tetangga pada saat era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)
diberlakukan akhir tahun 2015 ini.

P

ernyataan ini disampaikan
Menteri Perindustrian Saleh
Husin
saat
melakukan
kunjungan kerja ke PT Tunas
Baru Lampung (Sungai Budi Group) di
Bandar Lampung, Sabtu (27/6). Sebagai
salah satu produsen minyak goreng
nabati, stearin dan olahan lainnya,
Menperin mengharapkan perusahaan
untuk terus melakukan upaya-upaya
peningkatan mutu, produktivitas, dan
efisiensi di seluruh rangkaian proses
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produksi.
“Upaya tersebut juga harus sejalan
dengan peningkatan kompetensi sumber
daya manusia serta kegiatan penelitian
dan pengembangan, sehingga dapat
bersaing di era MEA tahun 2015,” ujarnya.
Menperin mengharapkan agar industri
makanan-minuman, khususnya PT Tunas
Baru Lampung, terus bersinergi dengan
pemerintah dan pemangku kepentingan
industri
lainnya.
Sinergi
tersebut
diarahkan dalam rangka meningkatkan

kinerja sektor industri guna mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional.
“Saya juga meminta kepada semua
pelaku usaha industri dalam negeri agar
bisa bersama-sama dengan Pemerintah
untuk terus menghimpun kekuatan
nasional, terutama dalam menghadapi
tantangan persaingan pasar di ASEAN
serta memenuhi kebutuhan pasar dalam
negeri,” lanjut Menperin.
Selain mengunjungi PT Tunas Baru
Lampung, Menperin Saleh Husin juga
mengunjungi dua obyek industri yang
juga berada di Lampung, yakni PT Sugar
Labinta dan PT Great Giant Pineapple.
Saat mengunjungi PT Sugar Labinta,
Menperin
memberikan
apresiasi
kepada perusahaan yang bergerak di
industri gula rafinasi tersebut. Hal itu
dikarenakan komitmennya yang secara
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Menurut Saleh Husin, orientasi ekspor
menjadi salah satu solusi dari pemanfaatan
kapasitas pabrik gula rafinasi yang belum
maksimal, serta merupakan bagian dari
upaya peningkatan perolehan devisa yang
sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan
pembangunan nasional.

disiplin menyalurkan produk gula kristal
rafinasinya hampir 100% kepada industri
makanan dan minuman sesuai dengan
kontrak yang dilampirkan pada saat
mengajukan permohonan rekomendasi
Importir Produsen Raw Sugar (IPRS)
kepada Kementerian Perindustrian.
”Hal ini dapat dibuktikan dari hasil
audit distribusi yang dilakukan oleh
Kementerian Perdagangan maupun dari
hasil verifikasi kontrak yang dilakukan
oleh Kementerian Perindustrian,” papar
Menperin.
Apresiasi juga diberikan Menperin atas
upaya perusahaan yang secara gigih dan
berkesinambungan terus meningkatkan
mutu produk dan efisiensinya, sehingga
gula dengan spesifikasi khusus (misalnya
untuk formula bayi) yang sebelumnya
seluruhnya diimpor, secara bertahap
sudah dapat dipenuhi dari produksi dalam
negeri sendiri.
“Dari awal berdirinya industri gula
kristal rafinasi (GKR), Pemerintah
melalui
Kementerian
Perindustrian
telah memikirkan perlunya sinergi dan
harmoni antara industri gula berbasis
tebu yang sudah ada dengan industri gula
rafinasi yang mulai tumbuh agar samasama tumbuh dan saling mengisi,” tegas
Menperin.
Oleh karena itu, dikeluarkannya
Keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan No. 643 tahun 2002 tentang
Tata Niaga Impor Gula yang kemudian
direvisi dengan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan No. 527
tahun 2004 tentang Ketentuan Impor
Gula, antara lain bertujuan mengatur
pemisahan pasar gula kristal putih untuk

konsumsi langsung masyarakat dan
gula kristal rafinasi untuk memenuhi
kebutuhan industri.
Gula rafinasi merupakan salah satu
bahan penolong industri makanan
minuman bersama bahan baku utama
lainnya. “Maka, keberadaan industri
gula kristal rafinasi di dalam negeri
sangat diperlukan untuk mendukung
pertumbuhan industri makanan dan
minuman yang terus berkembang,” ujar
Menperin.
Pada tahun 2014, industri makanan
dan minuman memberikan kontribusi
terhadap PDB sebesar Rp560,62 trilyun
atau 29,95% terhadap PDB industri
pengolahan non-migas. Pada tahun
yang sama, ekspor industri makanan dan
minuman mencapai USD5,55 milyar atau
menyumbang 4,73% dari ekspor hasil
industri.
Pertumbuhan industri makanan
dan minuman (tidak termasuk industri
pengolahan tembakau) berada di atas
pertumbuhan ekonomi nasional. Pada
tahun 2014, pertumbuhan ekonomi
sebesar 5,02%, sedangkan industri
makanan dan minuman tumbuh sebesar
9,54%.
Menperin secara khusus juga
meminta kepada PT Sugar Labinta agar
terus memelopori atau menjadi pionir
ekspor GKR ke mancanegara. “Karena
dengan kualitas yang telah memenuhi
standar international yang dibuktikan
dengan berbagai sertifikat yang dimiliki
seperti ISO 22000, Kosher dan lain-lain,
sangat dimungkinkan bagi PT Sugar
Labinta untuk melakukan penetrasi pasar
ekspor,” ujarnya.

Tingkatkan Nilai Ekspor
Dalam hal orientasi ekspor, Menperin
Saleh Husin mendukung kegiatan yang
dilakukan PT Great Giant Pineapple yang
produksinya mampu menembus pasar
mancanegara.
“Saya
menyambut
baik
atas
keberadaan lahan pertanian serta pabrik
PT Great Giant Pineapple yang berlokasi di
Terbanggi ini, karena ikut mendorong nilai
ekspor industri makanan dan minuman,”
kata Menperin ketika berkunjung ke
pabrik PT Great Giant Pinepple.
PT. Great Giant Pineapple adalah
perusahaan penghasil produk nanas
dalam kaleng terbesar ketiga di dunia, dan
menjadi yang terbesar di dunia dalam hal
produksi yang terintegrasi dengan lahan
pertanian nanas milik sendiri.
Perusahaan berstatus penanaman
modal asing (PMA) ini memiliki kapasitas
produksi nanas dalam kaleng sebesar
200.000 ton/tahun dan nilai investasi
sebesar Rp500 miliar serta menyerap
tenaga kerja sebanyak 16.000 orang.
“Nilai ekspor kami mencapai USD220 juta
atau lebih dari Rp2,6 triliun,” kata Ruslan
Krisno, Direktur Sustainability Great Giant
Pineapple.
Saat ini, PT Great Giant Pineapple
memiliki lahan seluas 33.000 hektar,
di mana setiap hektarnya dapat
menghasilkan 70 ton nanas segar. Produk
yang dihasilkan PT Great Giant Pineapple
meliputi nanas dalam kaleng, jus, serta
konsentrat nanas yang telah dipasarkan
ke lebih dari 60 negara tujuan ekspor di
Eropa, Amerika, Timur Tengah, Afrika dan
Asia Pasifik.
Anggota DPR RI yang ikut dalam
kunjungan Menperin ke Lampung,
Frans Agung Mula Putra mengatakan,
keberadaan industri hilir membuktikan
Lampung prospektif untuk investasi.
“Apalagi sumber bahan baku berasal
dari provinsi ini sehingga memberi nilai
tambah dan membuka lapangan kerja
bagi warga lokal,” ujarnya.
Media Industri · No. 02 - 2015
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Aroma Kopi Indonesia

Dobrak Pasar Dunia
Kopi sebagai salah satu komoditi yang besar di Indonesia telah
diterima baik oleh pasar dunia. Hal itu terbukti saat Indonesia
melalui Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian
Perindustrian (Kemenperin) mengikuti Pameran World of Coffe
Goes to Nordic 2015 pada 16-18 Juni 2015 di Gothenburg,
Swedia.

P

aviliun Indonesia merupakan
satu-satunya peserta dari
Asia (atas nama negara) yang
berpartisipasi dalam pameran
ini. Paviliun ini menempati area seluas
85m2 dengan tema “Remarkable IndonesiaHome of World’s Finest Coffee”. Partisipasi
Indonesia pada pameran ini merupakan
yang terbesar untuk pameran komoditas
tunggal dengan menampilkan 45 ragam
kopi dari hasil seleksi 54 jenis kopi dari
seluruh wilayah Indonesia.
“Dalam pameran kali ini ditampilkan
produk kopi olahan dari 10 perusahaaan
industri Indonesia seperti kopi bubuk,
instan, permen kopi, biskuit kopi, produk
kosmetika (kecantikan) berupa lulur
dan krim berbahan kopi” jelas Direktur
Industri Minuman dan Tembakau
(Mintem)
Kemenperin, Faiz Achmad
saat pembukaan Paviliun Indonesia pada
pameran tersebut.
Paviliun Indonesia dihadiri delegasi
RI sebanyak 53 orang yang dipimpin oleh
Direktur Industri Mintem Kemenperin
dan diikuti oleh anggota delegasi antara
lain: Ibu Niazah A. Hamid Isteri Gubernur
Provinsi Aceh, Ruslan Abdul Gani Bupati
Bener Meriah, Nasarudin Bupati Aceh
Tengah, Iskandar Kepala Badan Investasi
dan Promosi Aceh, Safrudin Ketua Asosiasi
Kopi Spesial Indonesia (AKSI), Delima
Hasri Darmawan Pengurus AKSI, para
pejabat dari Kementerian Perindustrian,
Kementerian Luar Negeri, Petani dan
PEdagang kopi dari Provinsi Aceh, serta
perwakilan dari PT. Kapal Api Global, PT
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Andalan Pesik Internasional (Kopi Kamu).
Di samping itu, juga dihadiri oleh Kuasa
Usaha Ad Interim (KUAI) RI di Brussel,
Atase Pertanian, Atase Perindustrian, dan
Atase Perdagangan di Brussel.
Selain pameran, Paviliun Indonesia
juga
menyelenggarakan
beberapa
kegiatan, yaitu uji rasa (cupping test) untuk
6 (enam) ragam kopi arabica selama
2 (dua) hari berturut-turut, peragaan
pembuatan kopi secara tetes dingin (cold
drip coffee) selama 3 (tiga) hari berturutturut, dan pembuatan dan penyajian
minuman dari daun kopi (Kopi KAHWA)
dari Sumatera Barat.
Selain itu, disajikan hiburan yaitu
musik Rindik dari Bali yang diperagakan
oleh Saudara Made selama pameran
berlangsung, dan pemutaran video
tentang kopi Indonesia. Indonesia juga
mengirimkan juara Latte Art Nasional,
Iwan Setiawan dan juara Indonesia Cup
Taster Nasional, Otniel Christofer untuk
mengikuti kejuaraan dunia Latte Art dan
Cup Taster.
Dapat disampaikan bahwa peserta
dan panitia pameran di paviliun
Indonesia, termasuk beberapa delegasi RI
meramaikan pameran dengan berpakaian
adat tradisional nusantara, diantaranya
Aceh, Minang, Palembang, Jawa, dan Bali.
Dari hasil laporan, pengunjung paviliun
Indonesia mencapai 450 orang selama
pameran dengan transaksi pembelian biji
kopi spesial sebanyak 3 kontainer dengan
nilai USD261,9 ribu atau sekitar Rp3,4
miliar (kurs tengah Rp13.000 per USD).

Pada kesempatan tersebut juga terjadi
penandatanganan kontrak sebanyak 3
(tiga) kontainer atau setara 54 ton kopi
arabica gayo antara Direktur CV Gayo
Mandiri Coffee Moh. Amin dengan List &
Beisler GmbH Hamburg German Robert
Heuveldop, penandatanganan kontrak
sebanyak 2 (dua) kontainer atau 36 ton
kopi arabica gayo antara Direktur CV
Gayo Mandiri Coffee Moh. Amin dengan
Perusahaan CTB dari Belanda, serta
penandatanganan kontrak sebanyak 1
(satu) kontainer atau 18 ton kopi arabica
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gayo antara Direktur CV Gayo Mandiri
Coffee Moh. Amin dengan Perusahaan
Sadry Roaster dan Antoane Roaster dari
Perancis.
Beberapa transaksi besar tersebut
menunjukkan bahwa produk kopi khas
Indonesia telah mampu menarik perhatian
dan minat dari pasar dunia, yang tentunya
tidak kalah bersaing dengan produkproduk kopi dari negara penghasil kopi
lainnya.
Beberapa jenis produk kopi yang
dipamerkan pada paviliun Indonesia

tersebut antara lain:
1. Biji Kopi Mentah (Green bean):
Sumatera Arabica Gayo, Sumatera
Arabica Gayo-1, Sumatera Arabica
Gayo-2, Sumatera Arabica Bengkulu,
Sulawesi Arabica Toraja Kalosi,
Central Java Arabica, West Java
Arabica, Sumatera Robusta Bengkulu,
Sumatera Arabica Lintong, Bali
Arabica, Java Robusta, Sumatera
Arabica Sidikalang, Sulawesi Arabica
Toraja, Flores Arabica Bajawa, Flores
Robusta Manggarai, Sulawesi Arabica
Enrekang, Sumatera Arabica Luwuk
Latimojong, Papua Arabica, Java
Arabica, Sumatera Robusta.
2. Produk Kopi Olahan: Kopi Kapal Api
Global (kopi Arabica, kopi bubuk,
permen), Kopi Kamu (produk kopi
olahan dan kosmetik berbahan dasar
kopi), KBQ Baburrayan Aceh Tengah
(green bean dan roasted bean),
Sumatera Jaya Kopi Aceh Tengah,
KSU Gayo Mandiri Coffe Bener Meriah
(green bean dan roasted bean),
Koperasi Mitra Malabar Jawa Barat
(green bean dan roasted bean), Ross
Kopi (kopi luwak Aceh) – Mattew Ross
Aceh (produk kopi luwak), Torabika Eka
Semesta (permen kopi), Mustika Ratu
(kopi olahan dan produk kosmetik dari
kopi), Arasavis Sejahtera (teh olahan),
Gunung Subur (teh kemasan dan
teh curah), Tanamera Kopi Indonesia
(roasted bean), Sari Incofood (kopi
instan dan kopi olahan), dan Aneka
Coffee Industry (kopi instan dan kopi
olahan).
Dengan hasil yang sangat positif
pada ajang tersebut, maka sebagai tindak

lanjutnya, Kepala Usaha Ad Interim (KUAI)
Iqnacio Kristanyo Handojo didampingi
Direktur Industri Mintem, Faiz Achmad
menandatangani kontrak keikutsertaan
Indonesia pada World of Coffee 2016 di
Dublin, Irlandia pada bulan Juni tahun
depan, dengan area seluas 81m2.
Sebelumnya,
Kementerian
Perindustrian juga telah memfasilitasi
pameran kopi spesial di Seattle, Amerika
Serikat yang diselenggarakan oleh
Specialty Coffee Association of American
(SCAA) pada April 2015. Upaya ini
tentunya menjadi salah satu upya
konkret yang dilakukan pemerintah untuk
mendorong perluasan pasar produk kopi
khas Indonesia, serta industri makanan
dan minuman secara umum.
Sebagai catatan, industri makanan
dan minuman adalah cabang industri
yang saat ini mengalami pertumbuhan
yang tinggi. Pada triwulan II tahun 2015,
pertumbuhannya
mencapai
8,46%.
Pertumbuhan industri makanan dan
minuman ini lebih tinggi dibandingkan
dengan pertumbuhan industri non-migas
yang sebesar 5,27% pada periode yang
sama.
Sementara itu, ekspor produk
makanan dan minuman pada bulan Mei
2015 mencapai USD2,26 miliar, atau
naik 4,05% dibandingkan Mei 2014 yang
sebesar USD2,17 miliar. Industri makanan
dan minuman memberikan kontribusi
sebesar 31,20% terhadap PDB industri
pengolahan non migas. Dengan perannya
yang sangat strategis, pemerintah
sangat berkepentingan untuk mendorong
pertumbuhan sektor ini salah satunya
melalui perluasan pasar ekspor.
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Bertekad Jadi Raksasa
di Asia Pasifik
Di tengah kondisi perekonomian yang masih belum
stabil, industri pengolahan non-migas pada Triwulan
II tahun 2015 tumbuh sebesar 5,27%, lebih besar dari
pertumbuhan ekonomi periode yang sama sebesar 4,67%.

C

abang industri yang tumbuh
tinggi di antaranya Industri
Barang Logam sebesar 9,66%,
Industri Karet sebesar 9,14%,
Industri Makanan dan Minuman sebesar
8,55%, serta Industri Furnitur sebesar
7,93%.
Sementara itu, ekspor produk
industri pada Januari-Mei 2015 sebesar
USD45,42 miliar. Ekspor produk industri
ini memberikan kontribusi sebesar
70,19% dari total ekspor nasional yang
sebesar USD64,72 miliar, sedangkan
impor produk industri pada Januari-Mei
2015 sebesar USD46,25 miliar. Neraca
ekspor-impor Hasil Industri Non Migas
pada Januari-Mei 2015 sebesar USD
-821,50 juta (neraca defisit).
Di sisi lain, nilai investasi PMDN sektor
industri pada Triwulan II tahun 2015
sebesar Rp25,56 triliun atau tumbuh
sebesar 111,83% dibanding Triwulan
II tahun 2014 sebesar Rp12,06 triliun.
Sedangkan nilai investasi PMA sektor
industri pada Triwulan II tahun 2015
mencapai USD2,51 miliar atau menurun
sebesar 22,05% dibandingkan periode
yang sama tahun 2014 sebesar USD
3,21 miliar. Sehingga, nilai total investasi
yang masuk pada Triwulan II tahun 2015
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mencapai USD5,07 miliar.
Pemerintah melalui Kementerian
Perindustrian
terus
mendorong
pertumbuhan industri melalui program
hilirisasi industri berbasis sumber daya
alam. Salah satu upaya yang dilakukan
adalah pembangunan klaster industri
petrokimia yang diharapkan akan
berdampak terhadap pengembangan
daerah,
meliputi
infrastruktur,
pendidikan dan kesejahteraan dalam
rangka memperkokoh NKRI, serta
mendorong tumbuhnya berbagai industri
turunan petrokimia yang maju dan
berkesinambungan.
Pada tanggal 12 Juni lalu, Menteri
Perindustrian Saleh Husin melakukan
peninjauan perkembangan pembangunan
proyek pabrik PT Pupuk Kaltim-5 serta
perkembangan investasi PT Kaltim
Methanol Industri di Kawasan Industri
Bontang, Kalimantan Timur. Kedua pabrik
yang berlokasi di Kaltim Industrial Estate,
Bontang itu merupakan salah satu klaster
industri petrokimia unggulan Indonesia,
dan menjadi bagian penting dalam
pengembangan industri berbasis gas
bumi di dalam negeri.
Pembangunan proyek yang diberi
nama Pabrik Kaltim-5 ini adalah bagian
dari program revitalisasi industri pupuk
sesuai amanat Inpres No. 2 Tahun 2010
tentang Revitalisasi Industri Pupuk dan
telah menjadi program prioritas nasional.
Jika pabrik Kaltim-5 telah beroperasi,
total kapasitas produksi urea akan
mencapai 3,4 juta ton per tahun atau naik
sekitar 15% dari saat ini. Sehingga, dapat
memberikan berkontribusi sekitar 40%
dari total kapasitas produksi pupuk urea
nasional yang mencapai 8,5 juta ton.
Pupuk Kaltim sendiri memproduksi
dan menjual pupuk urea, amoniak, pupuk
NPK dan organic, dengan segmen pasar
utamanya sektor pangan (bersubsidi),
sektor perkebunan dan industri, serta
untuk tujuan ekspor. Saat ini, status
perusahaan PT Pupuk Kaltim yang berdiri
sejak tanggal 7 Desember 1977 adalah
anak perusahaan PT Pupuk Indonesia
(Persero).
Sejak 12 Januari 2015, pabrik amoniak
telah mulai berproduksi, sedangkan pabrik
urea berproduksi mulai 24 Januari 2015.
Diketahui, investasi yang telah dikucurkan
mencapai sebesar USD683,05 juta, terdiri

atas Rp1,85 triliun dan USD474,5 juta.
Kapasitas produksinya mencapai 850 ribu
ton amonia dan 1,15 juta ton urea per
tahun dengan kebutuhan energi gas bumi
sebanyak 80 MMSCFD.
Di luar pabrik Kaltim-5, perusahaan
telah memiliki lima pabrik dengan
kapasitas total untuk amonia 2,51 juta
ton dan urea 2,98 juta ton per tahun.
Hingga 5 Juni 2015, pabrik amoniak telah
berproduksi dengan rate gas 102% dan
pabrik urea telah berpoduksi dengan
rate synthesa 100%, dan saat ini sedang
dalam proses stabilisasi kondisi operasi
untuk persiapan demonstration test dan
performance test.
Pabrik
Pupuk
Kaltim
lainnya
merupakan
boiler
batubara,
pengantongan,
dan
pergudangan.
Perusahaan juga memproduksi dua jenis
pupuk, yaitu NPK Fuse berkapasitas
200 ribu ton dan NPK Blending dengan
kapasitas 150 ribu ton setiap tahun.
Direktur Utama Pupuk Kaltim Aas
Asikin Idat menambahkan bahwa di masa
mendatang akan membangun pabrik
NPK Cluster bekerja sama dengan Jordan
Phospate Mines Co dengan kapasitas
produksi NPK Cluster adalah 2 x 500 ribu
ton per tahun. Menurutnya, Kaltim-5
merupakan pabrik hemat energi yang
akan menggantikan pabrik Kaltim-1 yang
sudah tidak efisien dan boros energi.
Selain itu, konsumsi energi pabrik Kaltim
lebih efisien, yakni sebesar 32 MMBtu/
ton untuk amoniak & 24 MMBtu/ton
untuk urea.
Proses pembangunan pabrik Pupuk
Kaltim-5 yang digadang-gadang akan
menjadi pabrik amoniak dan urea terbesar
di Asia Pasifik ini diyakini Menperin Saleh

Husin mampu menarik investasi dan
mempercepat pengembangan industri
di kawasan Indonesia Timur. Hal ini
ditunjang oleh keunggulan sumber daya
alam yakni gas yang dekat dan tersedia
di Kalimantan Timur. Dengan teknologi
canggih dari Kellog BR dari USA untuk
amoniak dan ACES21 Toyo dari Jepang
untuk urea, pabrik ini dirancang untuk siap
memenuhi kebutuhan industri terkait.
Sementara itu, mengingat lokasi
pabrik ini berada dalam Kawasan
Timur Indonesia, keberadaan industri
ini tentunya akan lebih mendorong
percepatan pembangunan di wilayah
tersebut. “Bagi Kalimantan Timur
sendiri, keberadaan industri ini tentunya
akan memberikan nilai tambah bagi
perekonomian daerah,” ujarnya.
Menperin berharap, PT Pupuk Kaltim
dan PT Kaltim Methanol Industri agar terus
memajukan industri dan berkontribusi
bagi perekonomian nasional, khususnya
dalam mendukung program ketahanan
pangan nasional.
Keberadaan Kaltim Industrial Estate
sebagai salah satu klaster industri
petrokimia unggulan di Indonesia yang
berbasis gas bumi (methane gas) dinilai
mampu menunjang misi Kementerian
Perindustrian
memfasilitasi
segala
kebutuhan dunia usaha dalam rangka
peningkatan kinerja industri nasional.
Di masa yang akan datang pula,
Menperin yakin keberadaan pabrik
pupuk dan methanol akan segera diikuti
hadirnya pabrik lain seperti melamine dan
ammonium nitrat. “Kita optimis, kawasan
industri ini mampu sejajar dengan
kawasan industri petrokimia yang ada di
Pulau Jawa,” tegas Saleh Husin. (HFL).
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Industri Perkapalan

Wujudkan Indonesia
Negara Maritim

D

alam satu dekade terakhir
ini, perkembangan industri
perkapalan
di
Indonesia
berjalan cukup signifikan. Hal
ini dikarenakan tidak hanya Indonesia
sebagai negara kepulauan terbesar di
dunia, tetapi juga adanya keberpihakan
Pemerintah melalui berbagai program dan
kebijakan strategis dalam pengembangan
industri maritim nasional.
Menperin
menjelaskan,
sebagai
negara kepulauan terbesar di dunia,
Indonesia memiliki potensi sumber daya
kelautan yang kaya diantaranya memiliki
cadangan minyak bumi mencapai 9,1
milliar barel di laut, 8500 spesies ikan,
555 spesies rumput laut, dan 950 spesies
biota terumbu karang hidup di perairan
Indonesia. Program prioritas Nawa Cita
diharapkan mampu membawa Indonesia
menjadi bangsa yang berdaulat, memiliki
sumber daya yang berkelanjutan, serta
mensejahterakan
segenap
rakyat
Indonesia.
Industri perkapalan memiliki beberapa
karakter khusus antara lain yaitu proses
produksi yang komplek dan simultan,
berdasarkan pesanan, struktur organisasi
jaringan
dengan
mengandalkan
outsourcing untuk penyediaan komponen
dan tenaga kerja, serta aktifitas utamanya
adalah pembangunan kapal baru dan
reparasi. Dari karakter-karakter tersebut
dapat disimpulkan bahwa stakeholder
industri terdiri dari berbagai pihak,
diantaranya industri pelayaran, industri
komponen, pemerintah, biro klasifikasi,
perbankan, dan asuransi.
Saat ini jumlah galangan kapal di
Indonesia mencapai 250 perusahaan,
dimana 5 perusahaan berstatus BUMN.
Selanjutnya, galangan kapal nasional saat
ini telah mampu membangun berbagai
jenis dan ukuran kapal sampai dengan
50.000 DWT dan mereparasi kapal
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“Industri perkapalan nasional menjadi penyokong
terwujudnya Indonesia menjadi negara maritim,” ujar
Menperin Saleh Husin saat hadiri Forum Saudagar Bugis
Makassar ke-15 di Makassar Sulsel, pada 28 Juli 2015.

sampai dengan kapasitas 150.000 DWT.
Namun demikian, dari 250 galangan kapal
nasional, hanya sekitar 10 perusahaan
yang memiliki kapasitas produksi diatas
10.000 DWT dengan fasilitas graving
dock terbesar yaitu 300.000 DWT yang
berlokasi di Batam dan Banten.
Pada roadmap yang telah dibuat oleh
Kementerian Perindustrian, ditargetkan
pada tahun 2025 industri perkapalan
nasional akan mampu membangun
berbagai jenis kapal sampai dengan
ukuran 200.000 DWT dan didukung
dengan industri komponen kapal yang
tangguh dan berdaya saing tinggi.
Sementara itu, strategi yang dilakukan

Kementerian
Perindustrian
dalam
mencapai roadmap tersebut, antara lain:
(a) peningkatan daya saing industri
perkapalan nasional melalui pemberian
insentif fiscal sesuai PP 146/2000 jo
PP 38/2003 tentang fasilitas fiskal. Dan
saat ini sedang diproses pembentukan
RPP pengganti PP 38/2003 yang akan
merubah fasilitas PPN dari dibebaskan
menjadi tidak dipungut. Meskipun
fasilitas tetap diberikan hanya kepada
pengguna armada kapal, tetapi galangan
kapal dapat menikmati fasilitas in
dengan dapat mengkreditkan ppajak
masukan. Pemerintah juga mendorong
dikeluarkannya kebijakan Bea Masuk
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Ditanggung Pemerintah(BMDTP) untuk
impor komponen kapal yang tertuang
dalam peraturan Menteri Keuangann
249/PMK011/2014, (b)Pengembangan
Teknologi dan Sumber Daya Manusia yang
meilputi: Pemberdayaan Pusat Desain dan
Rekayasa kapal Nasional (PDRKN) menjadi
center of excellent di bidang desain dan
rekayasa kapal; Pelatihan dan Sertifikasi

SDM bidang Perkapalan meliputi
pelatihan pengelasan, pengelasan bawah
air, coating dan blasting; Bimbingan teknis
dan sertifikasi komponen dalam rangka
mengurangi
ketergantungan
impor
komponen kapal; penyusunan SNI wajib
untuk kommponen alat keselamatan
di kapal; Penyusunan SKKNI untuk
Pembangunan Kapal Baru dan Reparasi,

(c) Serta peningkatan kapasitas produksi
melalui pengembangan kawasan khusus
industri maritim, dalam RIPIN 2015-2035
Kementerian Perindustrian menetapkan
beberapa wilayah di Provinsi Jawa Timur
sebagai wilayah pusat pertumbuhan
industri (WPPI).
Hingga lima tahun terakhir, kinerja
Industri perkapalan nasional terus
mengalami peningkatan. Tercatat pada
tahun 2013, pembangunan kapal baru
mecapai 859,9 ribu DWT dan reparasi
kapal mencapai 8,437 juta DWT. Menperin
mengharapkan, strategi pembangunan
industri perkapalan nasional mampu
mewujudkan Indonesia sebagai poros
maritim dunia.

Roadmap Industri Perkapalan

2012
2015
2020
2025

•
•
•

Mampu membangun berbagai jenis kapal s/d ukuran 50,000 DWT
Memiliki fasilitas reparasi kapal s/d ukuran 150,000 DWT
Pemberdayaan Nasional Ship Design and Enginering Center
(NaSDEC)

•
•

Mampu membangun berbagai jenis kapal s/d ukuran 80,000 DWT
NaSDEC memiliki kapabilitas untuk mendesain kapal-kapal
khusus (LNG/LPG carrier)
Mulai tumbuhnya industri komponen dalam negeri

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Mampu membangun berbagai jenis kapal s/d ukuran 150,000 DWT
Memiliki fasilitas reparasi kapal s/d ukuran 200,000 DWT
NaSDEC memiliki kapabilitas untuk membangun kapal-kapal
khusus (submarine, PSO vessel)
Memiliki industri komponen kapal yang kuat

Mampu membangun berbagai jenis kapal s/d ukuran 200,000 DWT
Memiliki fasilitas reparasi kapal s/d ukuran 300,000 DWT
NaSDEC menjadi center of excellent di bidang desain dan rekayasa kapal
Industri komponen nasional telah mampu memenuhi kebutuhan dalam
negeri
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Industri Otomotif
Menjadi Prioritas Nasional

M

enteri Perindustrian Saleh
Husin
mengungkapkan
empat program strategis
yang dilakukan Kementerian
Perindustrian dalam menentukan arah
pengembangan industri otomotif ke
depan, yaitu: (1) Mengimbangi kompetisi
dan impor kendaraan khususnya dari
ASEAN, (2) Mendorong investasi, (3)
Mendorong
kemandirian
Indonesia
di bidang teknologi otomotif melalui
penguasaan teknologi dan peningkatan
kemampuan sumber daya manusia, serta
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(4) Pengembangan dan pengamanan
pasar dalam negeri sebagai basis untuk
mengembangkan industri otomotif yang
mandiri dan berdaya saing global.
Hal tersebut disampaikan Menperin
dalam sambutannya pada acara Focus
Group Discussion (FGD) dan eksibisi
komponen otomotif dengan tema
“Pengembangan
Pemasok
Industri
Manufaktur Sub Sektor Otomotif” yang
diselenggarakan oleh Gabungan Industri
Alat-alat Mobil dan Motor Indonesia
(GIAMM) bekerja sama dengan Gabungan

Kebutuhan masyarakat
terhadap sarana
transportasi semakin
tinggi membuat Indonesia
kini menjadi pasar
otomotif terbesar di
dunia. Pemerintah pun
menetapkan industri
otomotif nasional sebagai
sektor prioritas yang
akan terus ditumbuh
kembangkan.
Industri Kendaraan Bermotor Indonesia
(Gaikindo) di Kementerian Perindustrian,
Jakarta, (6/7).
Menurut Menperin, pembangunan
industri otomotif ke depan harus
diarahkan pada peningkatan daya saing
secara fundamental dan berkelanjutan
dengan memanfaatkan seluruh sumber
daya yang dimiliki secara sinergis dan
optimal. ”Globaliasi telah menciptakan
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persaingan dunia usaha yang sangat
ketat, dimana daya saing merupakan
penentu dalam menghadapi tantangan
dan memenangkan persaingan dimaksud,”
ujarnya.
Menperin juga menegaskan, esensi
pembangunan industri otomotif yang
berdaya saing dan berkelanjutan tersebut
terletak pada upaya menggerakkan dan
mengorganisasikan seluruh potensi
sumber daya produktif dalam rangka
menghasilkan
produk
kendaraan
bermotor yang inovatif dan kompetitif
sesuai dengan kebutuhan dan permintaan
pasar.
Perlu diketahui, industri kendaraan
bermotor nasional memiliki peran yang
sangat penting dalam mendukung
perekonomian nasional hingga saat
ini. “Tidak hanya berperan dalam
menyediakan sarana angkutan orang
maupun barang untuk transportasi
nasional, namun industri otomotif juga
berperan dalam memberikan lapangan
kerja bagi jutaan tenaga kerja,” kata
Menperin.
Berdasarkan
data
Kementerian
Perindustrian,
tenaga
kerja
yang
terserap di sektor otomotif mencapai
1,3 juta orang, dimana telah terserap
pada industri perakitan hingga industri
komponen dan aktifitas ekonomi lainnya
seperti perbengkelan dan jaringan purna
jual.
”Hal
inilah
yang
mendasari
industri otomotif untuk dijadikan
salah satu industri prioritas yang akan
dikembangkan dalam kebijakan Rencana
Induk Pengembangan Industri Nasional
(RIPIN) 2015-2035,” papar Menperin.
Ia menyatakan, industri masa depan
adalah industri-industri yang mempunyai
daya saing tinggi yang didasarkan tidak
hanya kepada keunggulan komparatif,
tetapi juga berdasarkan pengetahuan
(knowledge), daya kreasi dan keterampilan,
serta profesionalisme sumber daya
manusia.
”Dengan potensi pasar dalam negeri
yang terus tumbuh dan berkembang,
Indonesia kini menjadi negara produsen
otomotif terbesar ke-2 di ASEAN setelah
Thailand,” ungkap Menperin. Saat ini,
Thailand memproduksi sebanyak 2,5 juta
kendaraan per tahun dan setengahnya
(50%) telah diekspor. Sedangkan,

kemampuan produksi Indonesia saat ini
mencapai 1,2 juta unit per tahun namun
masih berorientasi pada pasar domestik.
“Hal tersebut dikarenakan jumlah
penduduk Indonesia yang cukup besar dan
dibarengi dengan semakin meningkatnya
jumlah
penduduk
berpenghasilan
menengah keatas, maka dipastikan
kebutuhan kendaraan bermotor sebagai
sarana angkutan orang dan barang dalam
negeri akan semakin meningkat,” urai
Menperin.
Dapat
disampaikan,
tingkat
pertumbuhan jumlah penduduk dengan
kategori kelas menengah di ASEAN tahun
2012-2020 sebesar 110,5%, sedangkan
Indonesia mencapai 174% atau tertinggi
di antara seluruh negara ASEAN. “Hal
ini mengindikasikan bahwa permintaan
kendaraan bermotor dalam negeri
akan semakin meningkat dan sekaligus
memantapkan optimisme kita bahwa
Indonesia dapat menjadi salah satu basis
produk otomotif di ASEAN dan dunia,”
harap Menperin.
Menperin pun mengingatkan, agar
dapat bersaing di era Free Trade Area (FTA)
regional ASEAN dan Asia Timur dewasa
ini, industri otomotif Indonesia dituntut
untuk selalu berinovasi menciptakan
kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan
pasar baik domestik maupun ekspor.
“Apabila kita tidak memenuhi permintaan
masyarakat dengan produk otomotif dari
dalam negeri, maka pasar dalam negeri
akan dibanjiri dengan produk impor,”
ungkapnya.

Hal penting lainnya yang perlu menjadi
perhatian adalah pengembangan sumber
daya manusia. “Dalam era globalisasi
dengan kemajuan teknologi yang sudah
menjangkau seluruh aspek kehidupan
manusia saat ini, kunci sukses yang juga
sangat menentukan adalah SDM yang
berkualitas,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama,
Dirjen ILMATE Kemenperin I Gusti Putu
Suryawirawan
menyatakan
bahwa
kemajuan industri otomotif nasional
sangat membutuhkan penopang yang
kuat berupa industri komponen di
sekitarnya. “Industri komponen di dalam
negeri harus kuat, sehingga tidak akan
banyak impornya”, tegas Putu. Hal
tersebut dapat mendorong peta jalan
industri otomotif, yang menargetkan
produksi mobil sebanyak 2,5 juta unit
pada tahun 2020.
Oleh karena itu, Dirjen IKM Euis
Saedah menambahkan, Kementerian
Perindustrian
telah
memfasilitasi
IKM komponen masuk dalam sistem
global value chain, melalui peningkatan
penguasaan teknologi maju serta
meningkatkan
penerapan
sistem
manajemen mutu dan fasilitasi untuk
sertifikasi. ”Tantangan yang dihadapi
IKM komponen agar dapat bersaing
ialah berupa peningkatan kualitas dan
ketersediaan bahan baku dalam negeri,
kompetensi SDM, peningkatan teknologi
dan standarisasi, serta perluasan akses
pasar,” urainya.
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Menteri Perindustrian Saleh Husin memberikan paparan mengenai “Peningkatan
Daya Saing Produk Kerajinan dalam Memasuki Pasar Bebas ASEAN” disaksikan
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga menjadi narasumber dengan
moderator Ibu Ratna Sofyan Djalil selaku Pengurus DEKRANAS pada acara
Musyawarah Nasional Dewan Kerajinan Nasional dalam rangka peringatan HUT
DEKRANAS ke-35 di Jakarta, 4 Juni 2015

Menteri Perindustrian Saleh Husin bersama Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu
dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani
mendampingi Presiden Joko Widodo dalam rangkaian kunjungan kerja ke industri
galangan kapal dan penunjang migas di Batam, 21 Juni 2015.

Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi Sekretaris Ditjen IKM
Busharmaidi dan Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB Ir. Chusni Fahri
memperhatikan tudung saji yang terbuat dari anyaman rumput ketak di Kantor
dan Showroom Dekranasda Propinsi Nusa Tenggara Barat, 5 Juni 2015

Menteri Perindustrian Saleh Husin bercengkerama dengan beberapa pemimpin redaksi
media massa nasional usai acara Focus Group Discussion (FGD) mengenai kebijakan terkini
sektor industri di Kementerian Perindustrian, 30 Juni 2015.

Menteri Perindustrian Saleh
Husin beserta Ibu Andresca
Saleh Husin menyalami satu
persatu pegawai dan pensiunan
Kementerian
Perindustrian
dalam acara Halal Bi Halal
Keluarga Besar Kementerian
Perindustrian di Jakarta, 23 Juli
2015.
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Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi (dari kiri) Dirjen Industri
Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin I Gusti Putu
Suryawirawan, Irjen dan Plt. Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat, serta Dirjen
Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenperin Imam Haryono melakukan
Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI tentang realisasi anggaran Kementerian
Perindustrian Tahun 2014 dan realisasi anggaran Tahun 2015 sampai dengan
bulan April 2015 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, 9 Juni 2015.

Lintas Peristiwa
Dirjen IKTA
Harjanto meninjau
salah satu
proses produksi
PT Indorama
Synthetics Tbk yang
merupakan industri
tekstil terbesar
di Indonesia
ketika melakukan
kunjungan kerja
ke PT Indorama
Synthetics Tbk, di
Purwakarta, 23 Juni
2015.

Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi Dirjen PPI Imam Haryono dan Dirjen
Industri Agro Panggah Susanto menyaksikan Ir. Syarif Hidayat MM menandatangani
berita acara pelantikan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian di
Jakarta, 16 Juni 2015

Menteri Perindustrian
Saleh Husin
mendengarkan
penjelasan dari
Ketua Perkumpulan
Warna Alam
Indonesia (Warlami)
Myra Widiono
mengenai batik
yang menggunakan
pewarna alam ketika
meninjau stand Neno
seusai pembukaan
Gelar Batik Nusantara (GBN) 2015 di Jakarta, 24 Juni 2015.

Menteri Perindustrian Saleh Husin seusai memberikan keynote speech mengenai
Pengembangan Pemasok Industri Manufaktur Sub Sektor Otomotif menerima
karikatur yang diserahkan Pemimpin Redaksi Bisnis Indonesia, Arif Budisusilo di
Kementerian Perindustrian, Jakarta, 6 Juli 2015.

Ibu Andresca Saleh Husin
selaku Pembina Dharma
Wanita Persatuan (DWP)
Kementerian Perindustrian
menyerahkan paket bingkisan
lebaran kepada pegawai di
lingkungan Kementerian
Perindustrian dalam rangka
menyambut hari raya Idul Fitri
1436 H di Jakarta, 9 Juli 2015.

Menteri Perindustrian Saleh Husin didampingi Dirjen PPI Kemenperin Imam Haryono
bersama Kepala BKPM Franky Sibarani didampingi Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis membahas mengenai Kawasan
Industri Pulogadung pada pertemuan di Kementerian Perindustrian, 19 Juni 2015.
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‘Plastik’ Ramah Lingkungan
Dari Tepung Singkong

Isu lingkungan kini semakin menjadi perhatian bagi pelaku bisnis, khususnya yang
berorientasi ekspor. Pasalnya, banyak negara yang menerapkan persyaratan ketat terkait
keamanan lingkungan untuk produk-produk impor.

K

ondisi tersebut kerap menjadi
hambatan bagi industri dalam
negeri
untuk
menembus
pasar ekspor. Namun, hal itu
tidak menjadi penghalang bagi PT Inter
Aneka Lestari Kimia untuk berinovasi
menghasilkan produk ramah lingkungan.
Meningkatnya tren penggunaan
bahan biodegradable polymer di seluruh
dunia membuat PT Inter Aneka Lestari
Kimia
mengikuti
perkembangan
tersebut. Berawal dari bisnis pembuatan
masterbatch dan polimer compound yang
telah digeluti sejak tahun 1990, PT Inter
Aneka Lestari Kimia melebarkan bisnisnya
dengan memproduksi produk serupa
plastik yang ramah lingkungan. Produk
dengan merek Enviplast tersebut telah
dikembangkan sejak tujuh tahun lalu
sebelum mulai dipasarkan pada tahun
2012.
Enviplast
sendiri
merupakan
biopolymer component. Produk tersebut
dibuat dari tepung singkong dan
minyak nabati derivatif. Sehingga, tidak
mengandung plastik. “Ini memang
inovasi baru karena industri kita semula
memproduksi plastik. Di luar negeri,
produk sejenis diproduksi dari tepung
jagung. Di sini, kita membuatnya dari
bahan baku yang khas Indonesia, yaitu
tepung singkong,” papar Sri Megawati,
Marketing Communications Executive PT
Inter Aneka Lestari Kimia di sela Pameran
Produk Plastik yang diselenggarakan oleh
Kementerian Perindustrian.
Mega menjelaskan bahwa pada
dasarnya aneka jenis tepung bisa diproses
menjadi bijih resin. Tujuannya adalah
untuk mengurangi ketergantungan pada
bahan baku minyak bumi yang terbatas
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jumlahnya.
Selanjutnya,
Enviplast
diproses menjadi aneka jenis film dan
kantong.
Saat ini, nilai keekonomian Enviplast
memang masih kalah bila dibandingkan
dengan kantong plastik biasa. Untuk
memproduksi Enviplast, PT Inter
Aneka Lestari Kimia memesan mesin
yang disesuaikan dengan kebutuhan
pemrosesan bahan baku tepung singkong
tersebut.
Investasi
itu,
menurut
Mega,
merupakan biaya teknologi yang harus
dikeluarkan
oleh
perusahaannya.
“Biaya teknologi ini cukup tinggi karena
merupakan investasi baru perusahaan
kita. Mesinnya pun dengan harga baru,
berbeda dengan investasi lini produksi

teknologi

plastik yang mesinnya sudah dimiliki
sejak sepuluh hingga dua puluh tahun
lalu,” ujarnya.
Mega menambahkan, faktor relatif
tingginya harga jual Enviplast adalah
permintaan pasar yang relatif masih
rendah. Saat ini, perusahaan masih
terbebani biaya yang dikeluarkan
untuk investasi mesin. Dengan kondisi
permintaan pasar saat ini, kapasitas
produksi mesin baru tersebut juga belum
maksimal. “Kalau demand kita meningkat,
otomatis supply lebih banyak. Harga bisa
kita turunkan,” imbuh Mega.
Hasil riset selama lebih kurang
lima tahun untuk menghasilkan bahan
baku pengganti plastik dengan formula
yang tepat mengantarkan perusahaan
tersebut
menerima
penghargaan
Rintisan Teknologi yang diberikan oleh
Kementerian Perindustrian tahun 2012.
Mega menambahkan bahwa kantong
berbahan baku Enviplast memiliki sifat
biodegradable yang sebenarnya. Kantong
Enviplast dapat terurai di alam dalam
waktu sekitar 180 hari serta akan langsung
terurai tanpa bekas ketika direndam air
panas atau dibakar. Karenanya, Mega
mencontohkan, Enviplast dapat dipakai
untuk menyimpan sampah organik
yang ditimbun sebagai kompos karena
kemasan tersebut juga akan ikut terurai.
Hal itu membedakan Enviplast
dengan banyak kantong plastik yang saat
ini mencantumkan keterangan mudah
terurai. Menurut Mega, kantong plastik
biasa yang diklaim dapat terurai dalam

waktu satu tahun hanya berubah menjadi
mikroplastik yang akan lebih berbahaya
dampaknya bila termakan hewan atau
masuk ke air tanah. Sementara, Enviplast
aman ketika dikonsumsi hewan-hewan
kecil dalam berbagai ujicoba.
Untuk
memperluas
distribusi
Enviplast
sekaligus
meningkatkan
kesadaran
masyarakat
tentang
pengurangan
pemakaian
plastik,
perusahaan aktif mengikuti berbagai
pameran, baik yang bersifat trade expo
yang mempertemukan produsen dengan
buyers maupun pameran yang bersifat
edukasi seperti yang diselenggarakan
oleh instansi pemerintah. Pameran yang
bersifat edukasi, menurut Mega, tak kalah
pentingnya dengan pameran bisnis.

Melalui pameran-pameran tersebut,
perusahaan memperkenalkan Enviplast
dan
berusaha
menarik
perhatian
pemerintah untuk memperoleh payung
hukum yang mendukung penggunaan
produk-produk ramah lingkungan.
Selama ini, produk ramah lingkungan
masih dianggap mahal dan kalah dari
produk biasa karena masyarakat masih
bebas memilih. Pemerintah belum
memiliki undang-undang yang tegas
mengatur kewajiban pemakaian produk
ramah lingkungan. Pemerintah dan
masyarakat perlu disadarkan bahwa
pemakaian produk murah yang masih
berbahan baku plastik menimbulkan
cost effect yang lebih besar di belakang
karena ada sampah yang harus dikelola
dan kemungkinan dampak pencemaran
lingkungan.
Saat ini, Enviplast sudah mulai banyak
dipakai oleh konsumen di dalam negeri,
di samping pasar luar negeri yang lebih
dulu memberikan sambutan positif untuk
produk ramah lingkungan tersebut. PT
Inter Aneka Lestari Kimia memiliki afiliasi
di Amsterdam, Belanda, dalam rangka
mendukung bisnisnya di pasar Eropa.
Untuk itu, prioritas utama yang
dilakukan saat ini adalah mendorong
pelaku usaha lainnya untuk memproduksi
pengganti kantong plastik berbahan
biopolymer component. Karena, selain
mendukung kelestarian lingkungan hidup,
pasar ekspor bagi produk-produk ramah
lingkungan masih terbuka lebar.
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Bali Creative Industry Center

Konkret Mengembangkan
Industri Kreatif
Sebagai salah satu pilar dalam membangun ekonomi nasional, industri kreatif diharapkan
mampu mendorong lahirnya sumber daya manusia yang berdaya saing di era keterbukaan,
salah satunya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun 2015.

S

aat ini terdapat 15 subsektor
ekonomi
kreatif
yang
dikembangkan di Indonesia,
yaitu: periklanan, arsitektur,
pasar barang seni, kerajinan, desain,
fesyen, film-video-fotografi, permainan
interaktif, musik, seni pertunjukan,
penerbitan dan percetakan, layanan
computer dan piranti lunak, radio dan TV,
riset dan pengembangan, serta kuliner.
Dari 15 subsektor ekonomi kreatif
tersebut, terdapat tiga subsektor yang
memberikan kontribusi dominan terhadap
PDB, yaitu subsektor kuliner (Rp209
triliun atau 32,5%), fesyen (Rp182 triliun
atau 28,3%), dan kerajinan (Rp93 triliun
atau 14,4 %).
Untuk meningkatkan kemampuan
dan pengalaman para pelaku industri
kreatif tersebut, serta untuk memberikan
solusi atas berbagai permasalahan yang
sering dihadapi pelaku industri kreatif,
didirikanlah Bali Creative Industry Center
(BCIC).
BCIC
merupakan
Pusat
Pengembangan Industri Kreatif yang
didirikan oleh Kementerian Perindustrian.
Komplek yang berlokasi di Denpasar,
Bali tersebut ditujukan sebagai Center of
Exellence industri kreatif nasional.
Diresmikan pada 21 Maret 2014,
BCIC berdiri di lahan seluas 1,2 hektar
yang antara lain terdiri dari empat unit
showroom masing-masing seluas 64
meter persegi untuk mempromosikan
prototype produk dan desain kreatif,
bangunan-bangunan sebagai ruang kerja
desainer, ruang pameran bagi produk
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fesyen dan industri kreatif dari berbagai
daerah di Indonesia, serta bengkel
peralatan untuk pembuatan mock up,
model dan prototype seluas 600 meter
persegi.
Di samping itu, perangkat teknologi
informasi dan komunikasi yang handal
menjadi sarana unggulan di BCIC untuk
mendukung kegiatan di sana, terutama
pengembangan industri konten. Singkat
kata, BCIC telah dilengkapi dengan
prasarana dan sarana untuk membangun
industri kreatif di tanah air.
Berdirinya BCIC didorong oleh misi
untuk menjadikannya sebagai pusat
pengembangan industri kreatif dan inovasi
unggulan untuk meningkatkan daya saing
bangsa sebagai pendorong kesejahteraan
masyarakat. Untuk itu, BCIC mengemban

misi membangun ekosistem industri
kreatif, mengembangkan riset teknologi,
desain, seni, budaya dan inovasi industri
kreatif nasional, membangun kapasitas
SDM dan komunikasi kreatif yang
unggul dan lebih berdaya saing, serta
memfasilitasi promosi dan pemasaran
produk industri kreatif nasional.
BCIC juga ditujukan menjadi solusi
atas masalah yang kerap dihadapi pelaku
industri, khususnya industri kecil dan
menengah, seperti keterbatasan bahan
baku, minimnya riset dan teknologi,
kesulitan promosi dan pemasaran, hingga
risiko pencurian desain.
“Sebagai rumahnya orang kreatif, BCIC
didaulat untuk melahirkan ide-ide inovatif,
kreator-kreator baru, sehingga mampu
menciptakan suatu produk berkualitas

insert

tinggi, bernilai jual, dan mampu bersaing
menghadapi era perdagangan bebas,”
papar Dirjen Industri Kecil dan Menengah
(IKM) Kemenperin Euis Saedah.
BCIC didirikan berdasarkan Instruksi
Presiden Nomor 6 tahun 2009 tentang
Pengembangan
Ekonomi
Kreatif,
Keputusan Menteri Perindustrian Nomor
146 tahun 2014 tentang Pemberdayaan
Balai
Pendidikan
dan
Pelatihan
Industri (BDI) Denpasar sebagai Pusat
Pengembangan Industri Kreatif (Bali
Creative Industri Center), serta beberapa
peraturan terkait lainnya.
Secara khusus, Keputusan Menteri
Perindustrian Nomor 146 tahun 2014
menugaskan kepada tiga unit kerja terkait
di lingkungan Kementerian Perindustrian,
yaitu Sekretariat Jenderal (BDI Denpasar),
Direktorat Jenderal Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika
(ILMATE), serta Direktorat Jenderal
IKM untuk mengembangkan industri
kreatif bidang animasi, permainan, dan
perangkat lunak, serta bidang kerajinan
dan fesyen.
Sejak
didirikan,
BCIC
telah
menyelenggarakan
kegiatan-kegiatan
yang mendukung peningkatan kualitas
SDM industri kreatif. Beberapa program
yang rutin dilaksanakan antara lain
Pelatihan Kriya dan Fesyen, Inkubator
Bisnis Kreatif, Klinik Desain dan
Prototype, Kompetisi Kriya dan Fesyen
serta Workshop dan Gelar karya.
Selain program-program tersebut,
baru-baru ini BCIC juga menyelenggarakan

International Conference on Creative
Industry (ICCI) 2015 pada Agustus 2015
lalu. Konferensi tersebut merupakan
ajang
bertemunya
pemerintah,
akademisi dan pelaku industri kreatif
yang menghadirkan para profesional dari
berbagai subsektor industri kreatif seperti
fesyen, kriya, desain komunikasi visual,
desain produk, interior, arsitektur, seni
dan budaya, pendidikan seni dan desain,
serta marketing komunikasi.
Dalam tahun pertama beroperasinya,
BCIC berfokus pada upaya pengenalan
dan penguatan citra atau branding
kepada masyarakat dan stakeholder
potensialnya, agar terjadi pengertian dan
pemahaman tentang BCIC. Rangkaian
roadshow sosialisasi BCIC dilaksanakan
di lima kota, yaitu Denpasar, Jakarta,
Bandung, Surabaya dan Yogyakarta,

yang diselenggarakan sepanjang tahun
2015. Pada kegiatan sosialisasi tersebut,
dihadirkan para profesional di bidang
industri kreatif yang dinilai mewakili
semangat dan misi BCIC sebagai pusat
pengembangan industri kreatif dan
inovasi unggulan.
Untuk mengembangkan BCIC, telah
disusun Road Map Pengembangan Pusat
Industri Kreatif Bali Creative Center tahun
2015-2019. Road map tersebut saat ini
sedang dalam proses legalisasi menjadi
Peraturan Menteri Perindustrian. Road
map juga menyebutkan bahwa dalam dua
tahun pertama BCIC dikelola oleh tiga unit
kerja di bawah Kementerian Perindustrian
seperti telah disebutkan di atas.
Selanjutnya, ditargetkan pada tahun
ketiga, kelembagaannya akan berubah
menjadi Badan Layanan Umum (BLU),
sehingga dapat membentuk manajemen
pengelola yang baru. Selain itu, BCIC juga
bekerja sama dengan lembaga bisnis
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Surabaya, yaitu PT ITS Kemitraan, untuk
mengelola serangkaian kegiatan BCIC.
Pendirian BCIC tersebut merupakan
langkah strategis Kemenperin untuk
mengimbangi pesatnya perkembangan
tren industri kreatif. Sektor tersebut
hingga saat ini mampu menyerap 11,8
juta tenaga kerja atau 10,7% dari angkatan
kerja nasional, diikuti dengan jumlah
unit usaha mencapai angka 5,4 juta unit
atau 9,7% dari total unit usaha. Berbagai
subsektor dalam industri kreatif sangat
berpotensi untuk dikembangkan, karena
Indonesia memiliki SDM yang potensial
dan warisan seni budaya luhur yang kaya.
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P3DN

Untuk Menggenjot
Industri Nasional
Oleh: Eyuda Angga Pradigda, SAP
Fungsional Perencana, Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian)

Pada saat ini perekonomian nasional sedang
mengalami kelesuan, sebagai akibat dari kelesuan
ekonomi global. Ditambah lagi adanya penguatan
nilai tukar dollar AS terhadap hampir seluruh mata
uang dunia, tidak terkecuali rupiah, membuat
ekonomi Indonesia mengalami tekanan mengingat
sebagian besar bahan baku dan penolong serta
barang modal masih impor.

P

ada triwulan II tahun 2015
ini, pertumbuhan ekonomi
nasional (PDB) sebesar 4,67%.
Pertumbuhan
ini
sedikit
melambat dibanding triwulan I 2015 yang
sebesar 4,71% dan triwulan II 2014 yang
mencapai 5,03%. Hal ini menunjukkan
bahwa tren pertumbuhan ekonomi terus
mengalami perlambatan.
Di sisi lain, kinerja pertumbuhan
industri non-migas masih sedikit lebih
baik dibanding PDB secara keseluruhan.
Meskipun demikian, tren perlambatan
juga dialami sektor industri non-migas
khususnya mulai tahun 2014 ini. Pada
triwulan II tahun 2015, industri nonmigas tumbuh 5,27%, lebih rendah
dibandingkan periode yang sama tahun
2014 sebesar 5,59%, namun sedikit lebih
tinggi dibandingkan triwulan I 2015 yang
sebesar 5,21%.
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Dari sisi investasi, pada JanuariJuni 2015 realisasi investasi dalam
negeri (PMDN) sektor industri mencapai
Rp 43,02 triliun, meningkat 50,3%
dibandingkan periode yang sama tahun
2014. Sedangkan realisasi investasi
asing (PMA) sektor industri sebesar USD
5,38 milyar (sekitar Rp 67,25 triliun) atau
menurun 19,9% dibandingkan Januari-Juni
2015. Secara kumulatif, total realisasi
investasi sektor industri (PMDN + PMA)
pada Januari-Juni 2015 sekitar Rp 110,27
triliun, atau meningkat 3% dibandingkan
periode yang sama tahun 2014.
Di samping itu, pada periode JanuariJuli 2015, nilai ekspor produk industri
mencapai USD 63,26 milyar. Dengan nilai
impor USD 63,03 milyar, menghasilkan
neraca positif/surplus sebesar USD 230
juta. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan
neraca perdagangan periode yang sama

tahun 2014 lalu yang masih defisit
sebesar USD -3,13 milyar.
Hal ini menunjukkan bahwa di tengah
kelesuan ekonomi nasional, sektor
industri non-migas masih menunjukkan
geliat pertumbuhannya. Dan pemerintah
optimis bahwa tren kinerja sektor industri
non-migas masih akan terus membaik
hingga Triwulan III dan Triwulan IV tahun
2015 ini.
Untuk itu, pemerintah beserta
seluruh stakeholder industri nasional perlu
melakukan upaya-upaya ekstra agar
kinerja sektor industri non-migas dapat
lebih digenjot sehingga menjadi motor
penggerak bagi pertumbuhan ekonomi
nasional. Salah satu upaya yang bisa
ditingkatkan lagi adalah melalui Program
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri (P3DN).

artikel

Ketentuan Program P3DN
Program P3DN bertujuan untuk
meningkatkan penggunaan produk dalam
negeri, memberdayakan industri dalam
negeri, memperkuat struktur industri
dengan
meningkatkan
penggunaan
barang modal, bahan baku, komponen,
teknologi dan SDM dari dalam negeri,
serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Sasaran dari pemberlakuan Program
P3DN
adalah
untuk
peningkatan
penggunaan produk dalam negeri,
peningkatan capaian nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN),
peningkatan jumlah produk yang
tersertifikasi TKDN, serta peningkatan
kecintaan dan kebanggaan masyarakat
akan produk dalam negeri.
Implementasi Program P3DN dan
ketentuan TKDN tersebut dikukuhkan
melalui berbagai instrumen hukum
yang ditetapkan pemerintah, antara lain
sebagai berikut:
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun
2009 tentang Penggunaan Produk
Dalam Negeri Dalam Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2014 tentang Perindustrian, pada
Bab.VIII Pemberdayaan Industri, yaitu
Peningkatan Penggunaan Produk

Dalam Negeri Pasal 85 – 89;
3. Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor
02/M-IND/PER/1/2014
tentang
Pedoman
Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri
Dalam
Pengadaan
Barang/Jasa
Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Perindustrian
Nomor
16/M-IND/PER/2/2011
tentang Ketentuan dan Tata cara
Penghitungan Tingkat Komponen
Dalam Negeri.
Secara lebih khusus, UU Nomor
3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
mengamanatkan
adanya
kewajiban
penggunaan produk dalam negeri dalam
pengadaan barang/jasa yang dilakukan
oleh Lembaga Negara, Kementerian,
Lembaga Pemerintah non Kementerian,
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah
apabila sumber pembiayaannya berasal
dari APBN, APBD, termasuk pinjaman
atau hibah dari dalam negeri atau luar
negeri. Ketentuan lebih rinci mengenai
pemberdayaan industri, telah dituangkan
dalam Rancangan Peraturan Pemerintah

tentang Pemberdayaan Industri yang saat
ini telah sampai pada tahap harmonisasi
di Kementerian Hukum dan HAM.
Selain itu, kewajiban penggunaan
produk dalam negeri juga ditujukan
untuk Badan Usaha Milik Negara, Badan
Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha
Swasta yang pembiayaannya berasal
dari APBN atau APBD, pekerjaannya
dilakukan melalui pola kerja sama antara
Pemerintah dengan badan usaha swasta,
atau mengusahakan sumber daya yang
dikuasai negara.
Ketentuan mengenai P3DN lainnya
adalah berdasarkan Perpres Nomor 4
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah, yang antara lain
menyebutkan bahwa:
1. Penggunaan produk dalam negeri,
dilakukan sesuai besaran komponen
dalam negeri pada setiap Barang/Jasa
yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN);
2. Produk Dalam Negeri wajib digunakan
jika terdapat Penyedia Barang/Jasa
yang
menawarkan
Barang/Jasa
dengan nilai TKDN ditambah nilai
Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)
paling sedikit 40% (empat puluh
perseratus);
3. Pembatasan penawaran produk asing,
apabila terdapat paling sedikit 1 (satu)
produk dalam negeri dalam Daftar
Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri dengan nilai TKDN paling
sedikit 25%, dan paling sedikit 2 (dua)
Produk Dalam Negeri dalam Daftar
Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri dengan nilai TKDN
kurang dari 25%;
4. TKDN
mengacu
pada
Daftar
Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri yang diterbitkan oleh
Kementerian
yang
membidangi
urusan perindustrian (Kementerian
Perindustrian).
Potensi P3DN Untuk Menggenjot
Industri Nasional
Program
P3DN
dapat
digunakan sebagai salah satu instrumen
strategis untuk menggenjot kinerja
industri nasional, yaitu melalui dorongan
permintaan akan produk-produk dalam
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negeri yang berkualitas dan mampu
bersaing dengan produk impor, dengan
TKDN yang tinggi. Dengan demikian,
industri dalam negeri dapat terpacu untuk
meningkatkan kapasitas dan kualitas
produksinya, sekaligus mendapatkan
jaminan untuk terserap oleh pasar dalam
negeri.
Inisiasi ini dapat dimulai oleh
Pemerintah melalui belanja modal dan
belanja barang yang anggarannya setiap
tahun mencapai lebih dari Rp 400 triliun,
baik itu untuk proyek-proyek besar
infrastruktur maupun belanja barang
di instansi milik pemerintah. Instrumen
belanja Pemerintah diharapkan mampu
mendorong industri dalam negeri
tetap tumbuh di tengah momentum
perlambatan ekonomi global. Hal ini
tentu sangat rasional, mengingat
kontribusi belanja Pemerintah terhadap
pembentukan PDB hampir mencapai 10%.
Berbagai proyek infrastruktur serta
belanja pemerintah yang dapat dikenakan
Program P3DN antara lain sebagai
berikut:
1. Usaha hulu migas yang dikoordinasikan
oleh SKK Migas dan dilakukan oleh
Kontrak Karya Kerjasama (K3S) di
bawah Kementerian ESDM;
2. Pembangunan
power
plant
&
transmisi, energi, PT PLN, PT PGN di
bawah Kementerian BUMN;
3. Pembangunan infrastruktur jalan,
bendungan,
jembatan,
gedung
perumahan di bawah Kementerian PU
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& Perumahan Rakyat;
4. Pembangunan jalan kereta api,
pelabuhan, bandara, transportasi,
poros maritim, di bawah Kementerian
Perhubungan;
5. Pembangunan
infrastruktur
telekomunikasi & IT PT Telkom di
bawah Kementerian Komunikasi &
Informatika;
6. Pengadaan alat tulis sekolah, peralatan
laboratorium, alat peraga, dan sarana
pendukung pendidikan lainnya di
bawah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;
7. Pengadaan
alat-alat
kesehatan,
parabotan rumah sakit, dan obatobatan di bawah Kementerian

Kesehatan; serta
8. Pengadaan alutsista seperti senjata
ringan dan berat, alat angkut,
kendaraan tempur, pakaian dan
peralatan militer lainnya di bawah
Kementerian
Pertahanan
serta
peralatan pendukung kepolisian di
bawah Polri.
Agar pelaksanaan P3DN dapat
berjalan secara efektif sesuai dengan
tujuan dan sasarannya, perlu dilakukan
pengawasan
secara
komprehensif.
Monitoring, evaluasi dan audit dilakukan
untuk mengetahui pemenuhan dan
kepatuhan
terhadap
pelaksanaan
kebijakan P3DN termasuk konsistensi
komitmen pengguna produk dalam negeri
dan/atau produsen dan/atau penyedia
barang/jasa produksi dalam negeri.
Produsen
dan/atau
penyedia
barang/jasa dapat dikenai sanksi apabila
membuat
dan/atau
menyampaikan
dokumen dan/atau keterangan lain yang
tidak benar terkait capaian TKDN, dan/
atau berdasarkan hasil pemeriksaan
ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam
pengadaan barang/jasa produksi dalam
negeri.
Kegiatan
pengawasan
tersebut
melibatkan Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP),
Tim P3DN di masing-masing instansi
dan institusi, serta dari Kelompok Kerja
Timnas P3DN.

sosok

Insentif Harus Saling
Menguntungkan
Irvan Kamal Hakim, Board of Assembly IISIA

Pemerintah saat ini terus memacu penggunaan produk baja dalam negeri. Kebijakan terbaru yang diambil
pemerintah dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin langsung Presiden Joko Widodo di Istana
Negara adalah diproritaskannya produk baja dalam negeri pada pembangunan proyek-proyek infrastuktur
pemerintah.

M

enurut
Menteri
Perindustrian Saleh Husin,
salah satu kebijakan yang
diambil pemerintah adalah
produk baja dalam negeri akan diutamakan
penggunaannya dalam proyek pipa
tranmisi gas dari Gresik di Jawa Timur
ke Semarang, Jawa Tengah. Selain itu,
dalam proyek pembangkit listrik 35 ribu
megawatt (MW), produk baja termasuk
dalam komponen dalam negeri yang bakal
dimanfaatkan dengan maksimal pada
proyek tersebut ditujukan.
Upaya tersebut ditujukan untuk
mendorong
peningkatan
kontribusi
industri baja di dalam negeri terhadap
pemenuhan kebutuhan produk baja
nasional serta mengurangi ketergantungan
terhadap pasokan produk baja impor.
Lalu, bagaimana pandangan pelaku
industri
baja
terhadap
kebijakan
pemerintah itu? Apakah masih diperlukan
insentif lain terhadap industri baja di
dalam negeri?
Komisaris Utama PT Krakatau Posco
Irvan Kamal Hakim, menilai apa yang
telah dilakukan pemerintah saat ini
menunjukkan kalau pemerintah memiliki
niat baik dalam pembangunan nasional
di tengah melemahnya nilai tukar rupiah
dan pelemahan permintaan atas produkproduk nasional, dalam hal ini produk baja.
“Kami menyambut baik upaya
pemerintah
untuk
mendorong
penggunaan produk baja di dalam negeri
dalam kegiatan pembangunan nasional,”
ujarnya.

Dia mengakui kalau kebijakan
pemerintah memprioritaskan penggunaan
produk baja pada proyek pipanisasi dan
proyek pembangkit listrik 35.000 MW
akan mendorong penyerapan produk baja
dalam negeri lebih banyak lagi.
Namun, pria yang sudah berkecimpung
dalam industri baja sejak tahun 1987 ini
menilai upaya mendorong penggunaan
produk baja dalam negeri tidak hanya
dilakukan pemerintah saja, peran pihak
swasta juga sangat diperlukan.
Irvan menyebutkan, dana yang ada
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) hanyalah 1/3 dari potensi
penggerak
perekonomian
nasional.
Sementara 2/3 lagi potensi penggerak
perekonomian nasional ada di pihak
swasta.
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“Karena itu, peran pihak swasta untuk
mendorong peningkatan kontribusi produk
baja dalam negeri juga sangat diharapkan.
Jangan hanya bertumpu pada upaya yang
dilakukan pemerintah,” jelasnya.
Diakui oleh mantan Presdir PT
Krakatau Steel ini bahwa upaya mendorong
peningkatan kontribusi produk baja dalam
negeri cukup berat, mengingat adanya
sejumlah tantangan baik dari dalam negeri
maupun luar negeri. Namun jika semua
pihak mau menyatukan tekad, upaya itu
akan memberikan hasil positif.
Untuk
menjaga
pertumbuhan
ekonomi nasional, Irvan menyatakan
perlunya pemerintah untuk mendorong
kinerja industri di dalam negeri,
pertumbuhan industri harus lebih tinggi
dari pertumbuhan ekonomi.
Untuk mendorong pertumbuhan
industri, ungkap pria lulusan Teknik
Metalurgi Universitas Indonesia itu,
tentunya pemerintah perlu mengambil
berbagai langkah untuk melindungi
kegiatan industri tersebut. Untuk industri
baja misalnya, Irvan menginginkan
pemerintah melindungi industri ini dari
serbuan produk baja impor.
“Di tengah pelesuan ekonomi global,
kami industri baja nasional tidak ingin
kemasukan produk-produk baja impor,
apalagi jika produk itu masuk dengan cara
yang unfair, seperti melalui aksi dumping,”
ucapnya.
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Dia menyatakan, industri baja di dalam
negeri sendiri saat ini menerapkan prinsip
fair trade, dimana harga jual produk baja
yang diterapkan tidak ditujukan untuk
membunuh industri baja lainnya.
Menurutnya, tekanan bagi masuknya
produk baja impor memang terasa sekali
bagi industri baja nasional mengingat
pemintaan dunia terhadap produk baja saat
ini mengalami penurunan. Hal ini seiring
dengan melemahnya perekonomian global
yang membuat proyek pembangunan di
banyak negara mengalami kelesuan.
Memang, Indonesia juga tidak bisa
menutup pintu rapat-rapat terhadap
masuknya produk baja impor, mengingat
saat ini terdapat sekitar 350 HS di produk
baja dan tidak semua jenis produk baja itu
bisa diproduksi di dalam negeri.
Irvan memperkirakan, total kebutuhan
produk baja di dalam negeri saat ini
mencapai sekitar 13 juta ton per tahun.
Dari jumlah itu, baru sekitar 55-60%
yang bisa dipasok industri dalam negeri.
Masih rendahnya kontribusi industri baja
dalam negeri tersebut bukan dikarenakan
ketiadaan bahan baku atau minimnya
industri baja di dalam negeri.
Menurut Irvan, yang kini duduk di
jajaran Board of Assembly The Indonesian
Iron and Steel Industry Association/
Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia
(IISIA), sebenarnya kontribusi industri baja
di dalam negeri terhadap pemenuhan
kebutuhan produk baja nasional bisa
ditingkatkan menjadi sekitar 85%
mengingat kapasitas produksi pabrikpabrik baja di dalam negeri belum
dioptimalkan.
“Hal ini disebabkan masih adanya
berbagai masalah yang dihadapi industri
baja nasional,” ujar pria kelahiran Surabaya,
1964 itu.
Kendala yang dihadapi industri baja
dalam negeri saat ini, ungkapnya, pertama
adalah harga gas. Industri baja dalam negeri
menginginkan harga gas sekitar USD45 per MMBTU. Tetapi kenyataaannya,
industri baja saat ini masih membayar
gas dengan harga sekitar USD7-10 per
MMBTU.
Harga jual gas di Indonesia saat ini ini
jauh lebih mahal dari harga gas di Malaysia
yang hanya mencapai USD5 per MMBTU.
Bahkan Index Nymex menyebutkan harga
gas saat ini berada di kisaran USD2,6-2,7

per MMBTU.
“Mustahil industri baja dalam negeri
bisa maju pesat jika harga gasnya terlalu
tinggi dibandingkan dengan harga gas di
negara-negara lain,” katanya.
Hambatan yang kedua adalah
mahalnya biaya logistik. Biaya yang harus
dikeluarkan pelaku industri untuk mengirim
produk bajanya antar daerah di dalam
negeri cukup tinggi. Agar industri baja
dalam negeri bisa memberikan kontribusi
lebih besar bagi pemenuhan kebutuhan
produk baja nasional, diperlukan insentif
dari pemerintah.
Insentif yang bagaimana yang
diperlukan untuk industri baja di dalam
negeri? Terkait hal ini, peraih gelar MBA
dari Maastricht School of Management,
Maastricht, Belanda tahun 2006 ini
menyebutkan insentif yang diperlukan
industri baja disesuaikan dengan tahapantahapan atau kebutuhan yang dihadapi
industri baja tersebut.
“Menangani industri baja itu sama
dengan kita sebagai orang tua dalam
menangani anak-anaknya. Kebutuhan
pada masa bayi tentu berbeda dengan
kebutuhan di saat anak-anak atau ketika
dewasa. Tentunya kita juga memberikan
penanganan
sesuai
kebutuhannya,”
jelasnya.
Untuk saat ini, Irvan mencontohkan,
kebutuhan yang diperlukan oleh industri
baja adalah penurunan harga gas,
pengetatan masuknya produk baja impor
serta harmonisasi tarif tahap kedua yang
telah dijanjikan pemerintah terhadap
industri baja di dalam negeri.
Walaupun membutuhkan insentif,
Irvan juga mengingatkan agar pemberian
insentif yang dilakukan pemerintah juga
harus disertai komitmen yang kuat dari
industri baja di dalam negeri. Pemberian
insentif itu harus sama-sama saling
menguntungkan, bak bagi pemerintah
maupun pelaku usaha.
“Jangan sampai pemberian insentif
itu akan memberikan keuntungan bagi
swasta namun keuntungan tersebut
kemudian diinvestasikan di luar negeri
atau digunakan untuk kegiatan-kegiatan
yang tidak memberikan dampak positif
bagi perkembangan sektor industri baja
itu sendiri,” pungkasnya.

Laporan Utama
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